
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DAFEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 29/04/2017 

 

No dia 29 de abril 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. Os Srs. João F.Basile da Silva, Mario 

Henrique Simões, Antonio Carlos Lemo,Wagner Canhaci, Jorge de Pina, AyrGradet e Claudio 

Gonçalves justificaram suas ausências. 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 2017; 4 – Obras e benfeitorias; 5 – Assuntos da diretoria executiva; 6 – 

Assuntos da diretoria administrativa; 7 – Assuntos da diretoria técnica; 8 – Relatos dos diretores 

de áreas 2016/2017; 9 – 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 agradeceu a 

presença de todos e deu posse aos novos diretores, Sr.Oduvaldo Roberto Peloso, médico, 

assumiu a diretoria de agapornis, o Sr.Oduvaldo agradeceu a nomeação e comentou que é um 

prazer retornar, pois nunca sentiu que saiu. O Sr. Rafael Zorzetti Pereira, engenheiro, assumiu a 

secretaria, o Sr. Rafael agradeceu a nomeação e comentou que pretende colaborar e aprender 

com esse time, fortalecendo ainda mais a federação. O Sr.Burani solicitou a mim, Rafael Zorzetti 

Pereira, para secretariar a reunião. 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 

algumcomentário que se manifestassem. A ata foi aprovada após as correções. Seguindo para o 

3° item – Campeonato Brasileiro 2017, o Sr. GuidoNardi Neto informou que a montagem final 

das gaiolas será feita após a confirmação das inscrições, devido à diversidade de tipos para os 

canários de porte. Foram contratados 20 (vinte) colaboradores para início dos trabalhos em 

08/05/2017, iniciando a montagem de aproximadamente 15000 (quinze mil) gaiolas com 

prateleiras. Os demais serviços pertinentes ao campeonato também já estão contratados. O 

campeonato terá o patrocínio das empresas Coveli e Megazoo para os troféus e rosetas, Protein 

Pássaros para os crachás, Biotron Zooténica para as pulseiras do acesso diário, Criadouro 

Marcão para as pastas e Vetnil para as camisas e caixas de transporte. Haverá um estande de 

vendas para os produtos da FOB, será vendida caneca para uso na festa junina, a bebida será à 

vontade. Foram convidados “FoodTrucks” para o campeonato, serão montadas 4 (quatro) 

tendas de 10mx10m. Foram vendidos 181 (cento e oitenta e um) estandes, sendo 15 (quinze) 

comerciais e 166 (cento e sessenta e seis) criadores. O abastecimento das gaiolas nas mesas de 

julgamento será feita pela equipe de apoio e não mais por voluntários, sendo mantidos os 

responsáveis pela conferência da entrada.Estão à procura de um veterinário o qual será o 

responsável pelo evento, em substituição da Dra. Ana Rita. O Sr. Luciano Camargo questionou 

sobre o local de julgamento dos agapornis, exóticos, periquitos ondulados e psitacídeos, o Sr. 

Guido informou que será no local onde se situava o restaurante, mesas novas estão sendo 

confeccionadas para o segmento de canários de porte e as que serão substituídas serão 

utilizadas no julgamento. A Sra.Maria Paula Vianna Arroyo Lemoquestionou se asaves 

classificadas serão levadaspara fotografia, o Sr.Guido respondeu que sim e disse que terá uma 

sala para verificação de anilhas e possíveis fraudes. O Sr. Guido solicitou aos diretores que não 

permitam o acesso de pessoas não envolvidas nas áreas de julgamento e que caso tenha alguém 

envolvido com aves sendo julgadas quese afastem. O Sr.Burani citou como uma boa postura a 

atitude dos Srs. Mário Simões e Severino Simões ao se afastarem durante o julgamento dos seus 

canários. Iniciou-seo 4° item – Obras e benfeitorias, o Sr. Guido informou que foi trocada a porta 

de vidro no térreo, no pavilhão as telhas e suas fixações foram substituídas, melhorando a 



iluminação. As calhas estão sendo vistoriadas. Houve uma ampliação da área de julgamento, o 

Sr. Severino agradeceu a rapidez e qualidade do serviço. Está em andamento a construção de 

um quiosque no estacionamento e uma escada para acesso ao pavilhão de exposição. A 

instalação dos elevadores no novo pavilhão está prevista para o mês de maio. O Sr.Burani 

enfatizou que está sendo feita uma boa gestão na contratação dos serviços, trazendo economia 

para a federação. Os suportes estão sendo pintados com a mão de obra da própria federação. 

Com os assuntos da diretoria executiva debatidos anteriormente, seguiu-se para o 6° item - 

Assuntos da diretoria administrativa, o Sr. Guido informou a aprovação de quatro novos clubes 

na federação. ASOA – Associação Santa-Rosense de Ornitólogos Amadores, anel CP, presidente 

Lucas Gustavo Freiberger, Santa Rosa – RS. CCCIPE – Clube de Criadores de Canários do Interior 

de Pernambuco, anel CR, presidente José Etelvino Lins de Albuquerque Junior, Sertânia – PE. 

SOG – Sociedade Ornitológica de Garanhuns, anel CT, presidente Mario Flavio C. Cavalcanti, 

Garanhuns – PE. ACAV – Associação dos Criadores do Alto Vale,anel CS, presidente Alexandre 

Tonet, Laurentino – SC. O Sr. Guido apresentou a proposta de ajuda de custo para os diretores 

durante o campeonato brasileiro, conforme sugerido pelo Sr. Jorge Pina. A ajuda de custo será 

para os diretores que estivem prestando serviços relevantes durante o campeonato brasileiro. 

O valor da ajuda de custo será R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. O diretor que estiver julgando 

aves já receberá uma ajuda de custo como juiz nos dias de julgamento, portanto não fará jus ao 

recebimento. Também não poderão receber os diretores que possuem residência com até 50 

km da federação.Excetuam-se, também, dessa condição, os diretores que já recebem por 

serviços remunerados, o presidente, vice-presidente técnico e vice-presidente administrativo. A 

ajuda de custo iniciase a partir do início do julgamento de cada segmento. O diretor para ter 

direito deverá elaborar um relatório de suas atividades durante o campeonato. Seguindo para 

o 7° item – Assuntos da diretoria técnica, o Sr. Juvenal informou que está concluída a proposta 

de revisão da nomenclatura das aves do segmento de psitacídeos, a proposta será discutida para 

implantação no campeonato brasileiro de 2018. O Sr. Guido sugeriu antecipar a publicação, 

porém o Sr. Juvenal informou que é importante o alinhamento entre os diretores do segmento, 

de forma a debater e aprovar a proposta, evitandose assim contestações. O Sr. Severino 

informou que os cursos de canários de cor foram realizados nas datas planejadas e foram bem 

sucedidos, em São Pauloo curso foi realizado no Centro Paulista de Criadores de Canários 

Frisados (CPCCF), foram registrados20 (vinte) participantes, em Salvador foi realizado no clube 

Sociedade Ornitológica de Salvador (SOS),com 24 (vinte e quatro) participantes. Foram 

aprovados na prova teórica 3 (três) candidatos. Informou a dificuldade nas apresentações dos 

conteúdos devido à divergência de conhecimento dentre os participantes, propôs que no 

próximo ano o curso seja segregado em 2 (dois) cursos, sendo o primeiro para iniciantes e o 

segundo com nível avançado, este com foco na formação de juízes. O Sr.Burani agradeceu o 

relato sobre os cursos, ressaltando a importância de “feed-back” para uma melhoria contínua. 

O Sr.Wilson Baggio sugeriu um curso após os concursos regionais dos clubes, aproveitando assim 

os juízes e a infraestrutura. O Sr. Severino comentou que existe uma dificuldade em fazer após 

o julgamento, pois normalmente os concursos possuem um tempo curto para julgamento, em 

concursos pequenos é possível. O Sr. Guido sugeriu que a OBJO faça um planejamento dos 

julgamentos no início do ano, atribuindo os juízes aos concursos, citou que ocorre um 

desequilíbrio entre os juízes, uns possuem mais julgamentos que outros. A Sra. Maria Paula 

informou que o Sr. Antonio Carlos Lemo, coordenador e diretor do segmento, encaminhou o 

relatório sobre o curso de canários de porte realizado em São Paulo no clubeCPCCF no qual 

destaca. Curso  muito produtivo, com 37 (trinta e sete) participantes.De todos os candidatos 3 

(três) obtiveram média satisfatória no exame teórico e estão habilitados a seguir o rito e prestar 

o exame prático no campeonato brasileiro 2017.São os Srs. Cleber Pena, Danilo Martin e 

Matheus Ramos. Agradecemos aos juízes Srs.Fernando Bretas, Wladimir Silva, Charles Ferreira, 



César Venceslau e Antonio Carlos Lemo pela dedicação e disponibilidade de tempo para 

compartilharem seus conhecimentos. Seguindo para o 8° item – Relatos dos diretores de áreas 

2016/2017, o Sr. Antonio de Lucca informou que o balanço anual está concluído, será agendada 

uma reunião com o conselho fiscal para aprovação, data a ser definida. O Sr.Oduvaldo informou 

que existe uma pretensão em se criar um clube dedicado ao segmento agapornis, porém existe 

uma dificuldade em conseguir sócios suficientes. O Sr.Burani solicitou um esforço em unificar os 

criadores de forma a atender os requisitos de filiação de clubes a FOB. O Sr. Guido solicitou que 

o Sr.Oduvaldo entre em contato com o Sr. Eduardo Cava, para alinhamento dos assuntos do 

segmento. O Sr. Luciano demonstrou uma preocupação referente ao transporte das aves 

originadasdo sul do Brasil. Informou que existem poucos artigos na revista referente aos 

exóticos. O Sr. Guido sugeriu buscar artigos em revistas internacionais para publicação na 

revista, Sr. Luciano comentou que pode ser criada na revista uma seção do segmento contendo 

uma galeria defotografias. O Sr.Burani comentou que a revista é flexível quanto a este ponto e 

que os artigos devem ser práticos para os criadores. O Sr. Burani informou que existe uma 

pendência referente à taxa de aglomeração para o campeonato brasileiro. Estão buscando junto 

aos órgãos competentes que a alíquota seja zero. Seguindo para o 9° item – Assuntos de 

interesse geral, os Srs. Burani e Guido elogiaram o boletim informativo e enfatizou sua 

importância entre a FOB, clubes e associados. O Sr. Marco informou que são enviados em torno 

de 5000 (cinco mil) e-mails de uma só vez e que há um problema de associados não os 

recebendo. As principais causas são e-mails cadastrados erroneamente no sistema FOB.NET e 

quando entregues são considerados “Spam”. Ficou acordado de incluir no próximo boletim um 

alerta para os associados verificarem suas caixas de “Spam” liberando os e-mails enviados pelo 

FOB.NET e atualizarem seus cadastros. O Sr. Guido informou que cerca de 200 (duzentas) 

revistas são devolvidas por edição e que há um custo dos correios, ressaltou a importância da 

atualização do cadastro dos associados e que no passado discutiu-se a criação de um banco de 

cadastro integrado, porém os responsáveis pelas informações dos associados são os clubes de 

acordo com estatuto. Os profissionais da FOB possuem improdutividade, pois precisam 

responder aos associados diretamente. O Sr.Burani informou que após o campeonato brasileiro 

o assunto será pauta de reunião e a solução discutida. O Sr. Marco solicitou aos diretores 

técnicos que informem as quantidades de “tablets” e computadores a serem utilizados durante 

o julgamento do campeonato brasileiro. O Sr. Guido informou que serão necessários 8 (oito) 

computadores e 22 (vinte e dois) “tablets” sendo que 12 (doze) a federação já possui. Sugeriu o 

aluguel dos equipamentos frente à compra dos equipamentos, o Sr. Marco apresentará uma 

proposta de aluguel. O Sr. Marco solicitou que os diretores técnicos confirmem como serão 

julgados os quartetos nos “tablets”, considerando pontuação final ou parcial. O Sr. Guido sugeriu 

já utilizar os “tablets” no campeonato aberto de Pirassununga, a federação emprestará os 

equipamentos e arcará com os custos de internet. 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, 29 de abril de 2017 

Rafael Zorzetti Pereira – Secretário 

Antônio Fernando Burani– Presidente 


