ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – OBJO – 01/07/2011

No dia 01 de Julho de 2011, reuniram-se no Salão Nobre do Centro de Eventos Luiz F. F. Beraldi, devidamente convocados em
03 de Maio de 2011, 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; Guido Nardi Neto – Vice-Presidente
Administrativo da FOB; Antonio De Lucca – Diretor Tesoureiro da OBJO, Manuel Ramon Sanz – Juiz OMJ/HN (Espanha) 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 solicitou a leitura da
referida ata. Após sua leitura, 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 que distribuiu cópias da prestação de contas da entidade, a qual foi
submetida à Assembléia e aprovada por unanimidade. Em tempo, o sr. Amadeo lembrou da necessidade de quitação das
anuidades dos juízes que não haviam feito pagamento via boleto bancário para poderem atuar no Campeonato.
De acordo com a ordem do dia, passou-se para o 3º item – Assuntos Gerais. Com a palavra o sr. Basile informou que no
julgamento deste ano os canários de cor que concorrem na modalidade “individual” classificados de 1º a 5º lugar, deverão ser
pontuados em todos os itens da planilha, pois posteriormente a pontuação será transcrita em uma planilha específica para cada
pássaro e será disponibilizada ao criador. No caso dos quartetos, o sr. Basile informou que deverão ser pontuados
obrigatoriamente os 1º e 2º colocados e caso o conjunto classificado em 2º lugar obtiver pontuação maior que 360 pontos, o 3º
quarteto também deverá ser pontuado. Complementando, o sr. Basile informou que obrigatoriamente deverá existir diferença de
pelo menos 1 ponto entre o 1º e o 2º colocado.
O sr. Mauro Heineck questionou se os canários classificados em 6º e 7º lugares serão anotados na planilha de julgamento. Em
resposta, o sr. Basile informou que a numeração das gaiolas do 6º e 7º lugares deverá ser anotada atrás da planilha de
julgamento.
Prosseguindo, o sr. Basile descreveu e distribuiu cópias aos juízes do que foi definido na última reunião técnica à respeito do
julgamento dos mosaicos com fator com asas e caudas pigmentadas ou naturais. O sr. Basile lembrou que após o Campeonato
será realizada uma reunião técnica para avaliar os critérios adotados e decidir os procedimentos para os julgamentos dos
próximos anos.
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
e Roberto Kobayashi.
Em seguida, o sr. Basile anunciou os juízes Paulo Meneghel, Vicente Silvio Lemo, Paulo César Löf e Flávio Rocha para receber
a insígnia de 10 anos de Juiz OBJO e também os srs. Marcelo Maluf e Fernando Bretas para receber a insígnia de 15 anos de
Juiz OBJO.
Antes do encerramento o sr. Beraldi solicitou 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento do sr. Orlando Henriques de
Carvalho. O sr. Beraldi reforçou que o respeito que uma entidade constrói é resultado do trabalho de seus membros e que a
postura e dedicação do sr. Orlando eram exemplos a serem seguidos por todos.

Nada mais havendo a tratar, o sr. Amadeo agradeceu a presença de todos e foi encerrada a assembléia.
Itatiba, 01 de Julho de 2011.
Mario Henrique Simões – Secretário
Amadeo Sigismondi Filho – Presidente da Assembléia

