ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – OBJO – 11/07/2014

No dia 11 de Julho de 2014, reuniram-se no Salão Nobre do Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi, devidamente convocados em
02 de Junho 2014, os srs. Juízes da OBJO. A Assembléia teve início às 17:00h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 –
Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 2 – Apreciação e aprovação do balancete do período; 3 – Assuntos Gerais.
A Assembléia foi aberta pelo Presidente da OBJO, sr. João Francisco Basile da Silva, que agradeceu a presença de todos os
participantes e solicitou a indicação de seu presidente. Foi aclamado o sr. Amadeo Sigismondi Filho, o qual aceitou a indicação
e convidou para compor a mesa os srs. Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente da FOB; Antonio De Lucca – Diretor
Tesoureiro da OBJO e a mim, Mario Henrique Simões – Secretário da OBJO para secretariar a Assembléia.
Partindo-se para o 1º item da ordem do dia – Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; o sr. Amadeo informou que a ata havia
sido enviada juntamente com a convocação para a Assembléia, dispensando sua leitura. Não havendo manifestações, a ata foi
aprovada por unanimidade.
Em seguida iniciou-se o 2º item da ordem do dia – Apreciação e aprovação do balancete do período. O sr. Amadeo passou a
palavra ao Diretor Tesoureiro da OBJO, sr. Antonio de Lucca apresentou a prestação de contas da entidade, a qual foi
submetida à Assembléia e aprovada por unanimidade.
De acordo com a ordem do dia, passou-se para o 3º item – Assuntos Gerais.
Com a palavra o sr. Antonio Carlos Lemo apresentou um resumo das decisões tomadas para o segmento canários de porte na
reunião da COM/OMJ realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2014, lembrando que as alterações nos padrões de julgamento
aprovadas na reunião entrarão em vigor a partir de Janeiro de 2015 no HN. Prosseguindo, o sr. Lemo orientou aos juízes do
segmento canários de porte sobre os procedimentos de julgamento para o Campeonato Brasileiro 2014 e solicitou atenção de
todos com relação às possíveis fraudes.
Com a palavra o sr. Basile informou que no julgamento do Campeonato Brasileiro, obrigatoriamente deverá existir diferença de
pelo menos 1 ponto entre o 1° e o 2° colocado. O sr. Basile complementou que os 1° e 2° colocados deverão ser pontuados
obrigatoriamente e que a pontuação deverá seguir até o último conjunto com 90 ou 360 pontos, para individuais ou quartetos
respectivamente. O sr. Basile reforçou as recomendações presentes no informativo enviado no mês de maio a todos os juízes do
segmento de canários de cor sobre o julgamento dos mosaicos com fator da linha clara, dos dominantes marfins e do critério de
julgamento dos canários jaspe.
Finalizando, o sr. Basile solicitou empenho e comprometimento de todos os juízes para alcançar um julgamento tranqüilo e
eficiente. O sr. Basile informou que, juntamente com ele, estarão na coordenação dos julgamentos os srs. Severino José
Simões, Roberto Kobayashi, Eduardo Martins e Mario Henrique Simões.
Com a palavra o sr. Beraldi apresentou aos juízes o projeto de construção do novo pavilhão de vendas da FOB, detalhando sua
arquitetura e custos envolvidos. O sr. Beraldi informou que para esta construção será necessária arrecadação de recursos
financeiros, solicitando aos presentes sugestões para viabilização financeira.
O sr. Basile anunciou o juiz José Roberto do Vale para receber a insígnia de 10 anos de Juiz OBJO, os srs. Amauri Jorge,
Juvenal Perestrelo e Rodrigo Saldanha para receber a insígnia de 15 anos de Juiz OBJO e também os srs. Wladimir da Silva e
Charles Ferreira para receber a credencial de Juiz Aluno OBJO.
Nada mais havendo a tratar, o sr. Amadeo agradeceu a presença de todos e foi encerrada a assembléia.

Itatiba, 11 de Julho de 2014.
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Amadeo Sigismondi Filho – Presidente da Assembléia

