
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO BRASIL – 
17/02/2018 

 
 

 No dia 17 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 – Assuntos de interesse da Federação Ornitológica do Brasil (FOB). 
 
 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 e o esforço de todos frente aos recentes acontecimentos.Destacou, em 
especial,a presença como convidado do Sr. Antonio Celso Ramalho, Presidente do 
Conselho Deliberativo. 
 
 O Sr. Burani informou que o objetivo da reunião é discutir a resposta à carta 
enviada por alguns presidentes, questionando a implantação da Taxa Provisória ao 
que relembrou que a proposta foi discutida e aprovada democraticamente na reunião 
de diretoria do dia 03 de fevereiro de 2018.Lamentou pelos fatos, sobretudo porque 
houveramataques a sua pessoa e aos membros da diretoria, os quais trabalham 
incansavelmente para o sucesso da federação e da ornitologia brasileira. Enfatizou 
que os balanços de 2015 e 2016 foram aprovados pelo Conselho Fiscal e 
posteriormente ratificados em assembleia pelos representantes de clubes, 
demonstrando assim, total transparência às nossas atividades. 
 
 O Sr. Antonio Celso Ramalho agradeceu a recepção dos amigos da diretoria e 
do conselho, compartilhou suas experiências da época em que foi presidente da 
federação, e ponderouque encontrem um caminho de diálogo entre a federação e os 
presidentes dos clubes e que sepermita a verificação dos documentos da federação, já 
que não há nada a esconder. 
 
 O Sr. Burani reforçou que a federação possui um déficit momentâneo de caixa, 
decorrente exclusivamente de investimentos, os quais foram essenciais para a 
finalização dos projetos. Um sonho que todos tinham no passado foi concretizado, um 
patrimônio que traz orgulho a todos os membros da federação, complementou. 
 
 A diretoria decidiu, em consenso, permitir que os presidentes de todos os clubes 
afiliados a federação analisemos documentos contábeis e que seja criada uma 
comissão de no máximo cinco representantes para participação de uma reunião 
extraordinária com a diretoria da FOB, oportunidade em que serão feitos os 
comentários sobre os números de 2017 e 2018 de forma a esclarecer osaspectos 
inerentes ao pleito em questão. 
 
 O Sr. Juvenal Perestrelo,reforçou a função do Conselho Fiscal, o qual é 
responsável pelo parecer dos documentos, livros, balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras da entidade, em conformidade com o estatuto. 
 
 Em relação à Taxa Provisória,a diretoria decidiu que a mesma está suspensa até 
a reunião do dia 03 de março de 2018. 
 
 
 Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião, depois de discutidos todos os 
itens da pauta, o Sr. Burani solicitou que a diretoria continue engajada em seus 



objetivos e que se esforcem para estarem presentes na próxima reunião, 
cujaconvocação será feita oportunamente. 
 
 
 

Itatiba, 17 de fevereiro de 2018. 
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     Antônio Fernando Burani – Presidente 


