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CENTRO BRASILEIRO DE LÍNGUA JAPONESA
CNPJ nº 58.915.216/0001-67
32ºASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores sócios do Centro Brasileiro de Língua Japonesa para comparecerem
à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 16 de maio de 2020, às 10:30 horas, em primeira
convocação, e às 11:00 horas, em segunda convocação, de acordo com os artigos 16 a 21 do Estatuto
Social, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório anual de atividades da entidade, Balanço Patrimonial e
Demonstrativos de Receitas e Despesas, com o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício
findo de 2019.
2- Eleição dos membros da diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal para a gestão
2020/2022.
3- Discutir e votar o plano de atividades e o orçamento para o exercício de 2020.
4- Outros assuntos de interesse social.
Devido ao avanço do coronavírus (COVID-19), com o intuito de preservar a saúde dos associados
bem como de todos os envolvidos, a reunião será realizada à distância utilizando-se a "Internet" com o
aplicativo "Skype", que pode ser acessada por um computador, notebook ou smartphone, podendo os
membros da diretoria permanecer em sua residência, cumprindo o distanciamento social, recomendado
pelas autoridades governamentais.
Assim, eventuais dúvidas sobre a documentação enviada, poderão ser encaminhadas previamente,
por meio do e-mail info@@cblj.org.br. Encaminharemos aos Diretores responsáveis para
providenciarem a resposta durante a "reunião internet".
Contamos com a participação ativa de todos e lhes aguardamos na “sessão internet”, na data e
horário, 16 de maio, 10h30. O administrador principal será o nosso funcionário Hirotomo Noda e aqueles
que necessitarem de suporte técnico, favor contatar até o dia 8/5 (sexta) através do e-mail:
seminario3@cblj.org.br.
No dia estaremos encaminhando um convite pelo Skype e para isso necessitamos de seu registro
eletrônico, o qual poderá localizar na sua página do Skype conforme modelo abaixo. (Nos informar as
três informações indicadas ① ② ③)
Aguardamos a sua confirmação de presença e para isso solicitamos o preenchimento do formulário
em anexo e solicitamos enviar para o CBLJ até o dia 8/5 (sexta) via e-mail: info@cblj.org.br
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Anexo:
1. Relatório Atividades e Financeiro do
exercício de 2019
2. Composição da nova chapa 2020/2022
3. Plano de atividades e o orçamento para o
exercício de 2020
4. Parecer Conselho Fiscal
5. Formulário Confirmação de Presença
6. Procuração

São Paulo, 22 de abril de 2020.
________________________________
YOSHITAKE KUSAKANO
Presidente

