56ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos dos Arts. 17, 18 e 19 do Estatuto Social, ficam os senhores associados da
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
convocados para a 56ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da entidade, a realizar-se no dia 25 de
março de 2017, com início às 8:30 horas, em primeira convocação; e meia hora depois em
segunda convocação, na Sede Social, na Rua São Joaquim, nº 381, na cidade de São Paulo – SP,
com a seguinte Ordem do Dia: Eleição do Conselho Deliberativo.
Notas:
 Para participar da Assembleia, o associado deverá estar quite com a contribuição social relativa
aos anos anteriores, até 15 dias antes da data prevista para a realização da Assembleia.
 Para candidatar-se ao Conselho Deliberativo, consulte os requisitos constantes do Estatuto Social
(www.bunkyo.org.br).
 O associado impossibilitado de comparecer poderá fazer-se representar por outro associado quite
com as obrigações sociais, mediante procuração com poderes específicos.
 A votação presencial terá início assim que instalada a Assembleia, encerrando-se às 10 horas.
São Paulo, 10 de janeiro de 2017
Harumi Arashiro Goya – Presidente
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social
....................................................................................................................................................................
PROCURAÇÃO – 56ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente instrumento particular de procuração ..................................................................................
...................................................................................................................................................................,
associado (a) da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, nomeia e constitui
seu(sua) bastante procurador(a) o(a) Sr.(Sra.) ...........................................................................................
............................................... RG (RNE) nº ..................................... e CPF ............................................,
também associado(a), a quem confere os poderes para participar da 56ª Assembleia Geral Ordinária,
da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, a realizar-se no dia 25 de março
de 2017 (sábado), às 8:30 horas em 1ª convocação e às 9:00 horas em 2ª convocação, na Sede Social,
na Rua São Joaquim, nº 381, cidade de São Paulo – SP, podendo praticar todos os atos inerentes à
qualidade de associado, inclusive assinar a respectiva ata.
São Paulo, ______ de ____________________ de 2017
Assinatura _____________________________________
Nome: ________________________________________
RG (RNE) ____________________________________ CPF _______________________________

２０１７年 1 月１０日
会員 各位

ブラジル日本文化福祉協会
会長
呉屋 春美

第 56 回定期総会のお知らせ
当ブラジル日本文化福祉協会は、定款第 17、18 及び 19 条の規定に従い第 56 回定
期総会を下記のとおり開催いたしますので、万障お繰合せの上ご出席下さいますよ
うご案内申し上げます。
尚、出席できない場合は、権限を特定した委任状によって他の有資格会員に代理
してもらうことができますのでお知らせします。
記
議

題：評議員 の 選挙

と

き：２０１７年３月２５日（土） 午前 8 時 30 分（第一次招集）
午前 9 時（第二次招集）
ところ：ブラジル日本文化福祉協会 - サンパウロ市サン・ジョアキン街 381 番地
（注）
 会員は、総会に参加するためには、前年度及びそれ以前の会費を総会開催予
定日の 15 日前までに完納していなければなりません。
 評議員への立候補要件については、定款をご覧ください (www.bunkyo.org.br)
 総会での投票は、総会設立と同時に開始され、午前 10 時に締め切られます。
以上

