
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 21/10/2017 

 

No dia 21 de outubro de 2017, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

localizado no município de Itatiba – São Paulo reuniram-se os diretores da Federação 

Ornitológica do Brasil (FOB), devidamente convocados. A reunião teve início às 9h00min de 

acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Abertura pelo presidente; 2 – Leitura e aprovação da 

ata anterior; 3 – Campeonato Brasileiro 2018 (Regulamento, Cronograma e Outros); 4 – 

Assuntos da diretoria administrativa; 5 – Assuntos da diretoria técnica; 6 – Assuntos de interesse 

geral. Iniciando com o 1° item da ordem do dia, a reunião foi aberta pelo presidente da FOB, o 

Sr. Antonio Fernando Burani que agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da 

reunião para discussão dos itens referentes ao regulamento do campeonato brasileiro de 2018. 

Iniciou-se o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata anterior. Após a realização da 

leitura, o Sr. Burani solicitou a todos que se caso tivessem algum comentário que se 

manifestassem. A ata foi aprovada após as devidas correções. Seguindo para o 3° item – 

Campeonato Brasileiro 2018. Com a palavra, o Sr. Guido Nardi informou que foi enviado aos 

diretores o regulamento do campeonato brasileiro de 2018 para comentários e apresentou as 

seguintes alterações para discussão e aprovação da diretoria: 1. Art. 8 e Art. 11, a pontuação 

mínima exigida para participar do campeonato brasileiro será de 88 (oitenta e oito) pontos para 

individual e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) pontos para o quarteto. O reserva do quarteto 

será enviado para julgamento somente em substituição por acidente/doença ou óbito de outro 

integrante do conjunto. O Sr. Luciano Camargo sugeriu que seja feita uma adequação nos 

relatórios de puxada das aves de julgamento, de modo a facilitar a puxada do reserva caso 

necessário. 2. Art. 9 e Art. 12, os canários serão classificados até o 10° lugar não importando a 

quantidade de canários inscritos na cor ou raça. 3. Art. 19, Art. 22 e 26, será aceita a inscrição 

de até 3 canários individuais do mesmo criador, 2 duetos e 6 quartetos. 4. Art. 33, Art. 45 e Art. 

51, redução da quantidade de aves inscritas por classe para 2 aves no individual e 1 quarteto. O 

Sr. Jorge Pina informou que a quantidade é baixa frente aos demais e comentou sobre a 

dificuldade que é conseguir quantidade de inscrições considerável no segmento. O Sr. Oduvaldo 

comentou também sobre a dificuldade nas inscrições e solicitou que a alteração fosse adiada 

pois a fase atual é de ampliação do segmento. O Sr. Juvenal complementou que a alteração 

afetaria os pequenos criadores. A diretoria decidiu adiar a alteração. 5. Art. 55, nos campeonatos 

abertos os canários classificados com 90 pontos ou mais no individual e 360 pontos ou mais nos 

quartetos terão vaga assegurada no campeonato brasileiro. A inscrição deverá ser realizada pelo 

clube. O Sr. Mario Simões enfatizou que o canário inscrito no campeonato brasileiro deverá ser 

o mesmo classificado no campeonato aberto. 6. Art. 79, unificar a premiação dos clubes 1° ao 

10° colocado geral, incentivando os clubes a terem todos os segmentos. O Sr. Antonio Carlos 

Lemo sugeriu manter a premiação, pois incentiva mais os clubes com mais prêmios. O Sr. João 

Basile sugeriu para o próximo ano incluir uma premiação para a classificação geral dos clubes. O 

Sr. Antonio Carlos Lemo sugeriu homenagear o Sr. Beraldi na premiação geral. A diretoria 

decidiu adiar a alteração. 7. Art. 62, 63 e 64, alterar artigos relativos às infrações atribuindo 

melhor a função da comissão técnica, responsável pela verificação da não conformidade, e a 

comissão disciplinar, responsável pela avaliação e parecer sobre o ocorrido. 8. Art. 81, proposta 

sugerida pelo Sr. Mario Simões, exemplares com 90 pontos ou mais, as medalhas serão 

diferenciadas: 1º lugar – ouro, 2º lugar – prata, 3º lugar – bronze e a partir do 4º lugar medalha 

de honra. O Sr. Antonio Carlos Lemo sugeriu fabricar as medalhas padronizadas e trocar as fitas 

durante os anos, evitando assim desperdício. 9. Art. 90, os casos omissos não previstos no 



regulamento serão analisados pela diretoria. As alterações foram aprovadas pela diretoria com 

exceção dos itens 4 e 6, os quais foram adiados pela diretoria. Em relação ao cronograma, o Sr. 

Guido informou que o início do campeonato brasileiro de 2018 será na data de 11 de julho de 

2018, o início será em uma quarta-feira a pedido da assembleia dos presidentes de clubes. O Sr. 

Antonio Carlos Lemo apresentou a logo do campeonato brasileiro de 2018, a mesma foi elogiada 

e aprovada pelos membros da diretoria. A diretoria aprovou o valor de R$ 16,00 por inscrição 

para o campeonato brasileiro de 2018. Em relação aos concursos de clubes realizados na sede 

da FOB, os valores serão atualizados de acordo com a quantidade de aves inscritas, sendo 

aplicado o valor de R$ 6,00 até 500 gaiolas, R$ 5,00 até 1000 gaiolas, R$ 4,00 até 1500 gaiolas e 

R$ 3,50 acima de 1501 gaiolas. A Sra. Maria Paula informou que é importante atualizar o site da 

FOB, buscando um site dinâmico e integrado. O Sr. Burani reiterou da necessidade de se 

conhecer as propostas. Seguiu-se para o 4° item - Assuntos da diretoria administrativa, o Sr. 

Guido informou que os elevadores foram entregues e um contrato foi feito para manutenção 

mensal dos mesmos. O Sr. Claudio Gonçalves comentou sobre a necessidade de melhoria da 

acomodoção das aves de canto, feitas as ponderações o assunto ficouo para estudo conclusivo. 

Em relação ao 5° item - Assuntos da diretoria técnica, o Sr. João Basile informou que o manual 

de julgamento de canários de cor está sendo atualizado, a previsão de entrega é final de março 

de 2018. Finalizado com o 6° item – Assuntos de interesse geral, o Sr. Ayr Gadret descreveu o 

seu trabalho em relação aos projetos de lei que estão em andamento e que afetarão a 

ornitologia amadora no Brasil, informou que é importante ter conhecimento dos projetos para 

antecipar possíveis consequências. O Sr. Juvenal Perestelo informou que a revisão da 

nomenclatura de Agapornis, Psitacídeos e Exóticos não foi publicada, solicitou a publicação em 

caráter extraordinário. Nada mais havendo a tratar depois de discutidos todos os itens da pauta, 

o Sr. Burani agradeceu a presença de todos e foi encerrada a reunião. 

 

Itatiba, 21 de outubro de 2017 

Rafael Zorzetti Pereira – Secretário 

Antônio Fernando Burani – Presidente 


