
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO BRASIL – 
03/02/2018 

 
 

 No dia 03 de fevereiro de 2018, 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.As ausências foram 
justificadas. 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; 4 – Novos sites para FOB e OBJO; 5 – Assuntos da Diretoria 
Administrativa; 6 – Assuntos da Diretoria Técnica; 7 - Assuntos de interesse geral. 
 
 Iniciando com o 1° item da ordem do dia, a reunião foi aberta pelo presidente da 
Federação Ornitológica do Brasil (FOB), o Sr. Antonio Fernando Burani que agradeceu 
a presença de todos e ressaltou a importância da pauta da reunião. 
 
 Iniciou-se o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata do dia 
09/12/2017. Após a realização da leitura, o Sr. Burani solicitou a todos que se caso 
tivessem algumcomentário que se manifestassem. A ata foi aprovada sem 
observações. 
 
 Seguiu-se para o 3° item – Campeonato Brasileiro 2018, O Sr. Burani informou 
que já foi iniciado o planejamento do campeonato brasileiro 2018 e a expectativa é 
organizar um evento que supere ao do ano anterior. A Sra. Maria Paula apresentou o 
plano comercial para os patrocínios do campeonato destacando a importância em 
conseguir os patrocínios exclusivos. O Sr. Guido informou que no planejamento do 
campeonato, está considerando postergar ao máximo os faturamentos para 
favorecimento do fluxo de caixa do evento. O Sr. Mario Simões sugeriu criar um 
patrocínio “master”, incluindo logomarca do patrocinador junto ao da FOB nos 
rodapés, resultados, fotografias de canários, etc.O Sr. Guido apresentou os tipos de 
“food trucks” que estarão presentes no evento, buscou-se uma melhoria da 
diversidade e boa relação de custo e benefício.Como uma necessidade importante 
para a o atendimento no Campeonato, discutiu-se a forma de se implantar melhores 
acessos aos banheiros femininos, tendo sido consideradas duas alternativas, ambas 
abrangendo uma reforma na instalação.A melhor e com menor custo é a reforma do 
banheiro inferior. Em relação ao jantar de premiação, o mesmo será realizado na sede 
da FOB, no andar do estacionamento, com mais espaço, não haverá problema com 
som alto, financeiramente apresenta aproximadamente o mesmo custo, mas evita 
todos os riscos que anteriormente existiam enão é necessário alvará. Na próxima 
reunião com pauta campeonato brasileiro 2018, serão discutidosmais detalhes, 
inclusive se devemos fazer um coquetel ou jantar. O Sr. Claudio Gonçalves solicitou, 
para o próximo campeonato, a implantação de armáriosfixos para julgamento dos 
canários de canto.Solicitandoa compreensão, a diretoria decidiu postergar o 
investimento, que é contornável, em face da necessidade de recomposição dos 
recursos. No caso do intercâmbio de juízes de canto, o Sr. Mario informou que o custo 
é significativo, mas que é um investimento, que se traduz em experiência e 
conhecimento. O Sr. Guido solicitou consultar alternativas, por exemplo, juízes mais 
próximos e não europeus. O Sr. Ayr Gadret sugeriu que seja aproveitado esse 
intercâmbio para a formação de juízes brasileiros. Para os tarins o julgamento será 
presenciado por um juiz argentino, o Sr. Guido complementou que o manual de tarins 
está em andamento e que o juiz OBJO Alexandre Assis Pereira é o responsável 
técnico. Foi abordada uma questão relativa ao último Campeonato que é a falta de 
carrinhos para a puxada das aves. Entende o Sr. Guido, gestor do Campeonato, que 
se adquirirmosmaisdez unidades e acompanharmos melhor as suas utilizações o 
problema estará resolvido fato reiterado pelo Sr. Marco Migliati acrescentando que 



também é preciso melhorar a coordenação nas puxadas para otimização das 
informações e processamento dos dados. No que diz respeito ao apoio para a 
alimentação das mesas de julgamento, o Sr. Guido solicitou que seja avaliada a 
necessidade, o Sr. Severino Simões informou que haverá um aumento do número de 
cores para julgamento, o Sr. Ayr complementou que o apoio é importante, porém é 
preciso a presença de criadores que entendam para ajudar. O Sr. Guido solicitou que 
OBJO avalie manter ou não a equipe de apoio. O Sr. Guido compartilhoua solicitação 
feita para que a FOB informe a quantidade de aves as quais participarãodo 
campeonato mundial do Uruguai. Definiu-se que os custos de envio das aves serão de 
responsabilidade dos criadores que se habilitarem a participar do evento, através de 
rateio. A Sra. Maria Paulacomplementou que será feito um boletim sobre o 
campeonato mundial e deixará compreensível que a FOB apenas agirá como 
facilitadora. 
 
 Seguiu-se para o 4° item - Novos sites para FOB e OBJO, o Sr. Marco Migliati 
está trabalhando nos dois sites, informou que poucos clubes enviaram as informações 
solicitadas. O Sr. Burani sugeriu que se reiterassem as solicitações. O Sr. Marco 
sugeriu utilizar os sites e os e-mails para propagandas, o Sr. Burani comentou que a 
ideia é boa, porém principalmente no caso dos e-mails deverá ser avaliada uma 
maneira de que os associados possam autorizar a abertura dos seus endereços. 
 
 Em relação ao 5° item - Assuntos da Diretoria Administrativa, o Sr. Guido 
informou a aprovação do clube ACOCC – Associação dos Criadores Ornitológicos do 
Cariri Cearense, anel ET, presidente Rogério Feitosa Dias, Barbalha – CE. O curso de 
canaricultura será realizado na sede do clube SOAT – Sociedade Ornitológica do Alto 
Taquari, Santa Cruz do Sul – RS, solicitou que o Srs. Mario SimõeseAntonio Carlos 
Lemo verificassem quais os juízes serão os responsáveis. Foram analisados os 
destinatários internacionais das revistas “Brasil Ornitológico”, alguns envios foram 
revistos. O Sr. Ivo Prado sugeriu criar uma assinatura internacional. 
 
 Seguindo para o 6° item – Assuntos da Diretoria Técnica, o Sr. Severino 
informou que mesmo com o aumento da quantidade de cores, não será necessário o 
aumento de infraestrutura para o julgamento. O assunto da COM-HS (Confederação 
Ornitológica Mundial do Hemisfério Sul) foi debatido entre os diretores. O Sr. Antonio 
Carlos Lemo informou que conforme estatuto o representante do hemisfério sul junto a 
COM deveria ser escolhido pela COM-HS, complementou que as federações que 
fazem parte da COM-HS deveriam questionar a decisão de nomeação do Sr. Bernardo 
Williamson Braga do Uruguai como representante do hemisfério sul, pois foi feita de 
forma unilateral e sem diálogo com a COM-HS. A diretoria reiterou total apoio ao Sr. 
Antonio Carlos Lemo para o encaminhamento dos assuntos pertinentes à COM-HS. O 
Sr. Luciano Camargo informou que está prevista uma reunião para o dia 23 de 
fevereiro2018 com os responsáveis da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMA) acercada instrução normativa de N° 1. O Sr. Burani auxiliou na 
aproximação com os responsáveis através de empresários do RS. Foi criada uma 
equipe representada por criadores e pela FOG (Federação Ornitológica Gaúcha). O 
Sr. Luciano será o representante da FOB  na reunião. 
 
 Finalizando com o 7° item – Assuntos de interesse geral, o Sr. Burani 
apresentou a proposta de uma taxa provisória com o acréscimo de R$ 1,00 no valorda 
anilha como uma taxa especial, justificando, juntamente com o Sr. Guido, a 
necessidade de se atenuar a utilização da Conta Corrente Garantida no Bradesco, que 
embora tenha sido utilizada exclusivamente para investimentos, onera sensivelmente 
o nosso dia a dia.Destacou ainda, que todos os gastos e necessidades haviam sido 
amplamente discutidos com os Srs. Diretores, revelando total transparência dentro do 
princípio de seriedade com que é conduzida a administração da Federação.O Sr. 



Jorge de Pina, através do Sr Guido, também apresentou uma proposta parecida com a 
do Sr. Burani com a diferença de que no futuro esse valor de R$ 1,00 fosse devolvida 
para o clube através de anilhas.O Sr. Mario Simões propôs que ao invés dessa taxa 
fossem buscadas outras alternativas, citando a venda de mesas na área de 
stands,venda por mais um ano dos stands normais.O Sr. Burani submeteu a votação 
tendo tidomanifestação favorável dos diretores presentes a taxa de R$ 1,00 e apenas 
duas manifestaçõesa favor da proposta do Sr. Jorge de Pinacontrária,a qual 
respeitamos.Também se chegou ao consenso de que deveria ser implantada 
imediatamente a referida taxa. 
 
 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, 03 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

 
 

Rafael Zorzetti Pereira – Secretário 
 
 
 

 
 
 
 

     Antônio Fernando Burani – Presidente 


