
 

 

Ofício nº 199/2019 – FENAJU-PRE 

Brasília-DF, 23 de outubro de 2019. 

 

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Aos Senhores e Senhoras Presidentes de Junta Comercial  

Cumprimentando-os (as), pelo presente e na forma dos artigos 18, § I e art. 19 

do estatuto social, CONVOCO V. Sas., para participar da ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – AGO, da Federação Nacional de Juntas Comerciais - FENAJU, que 

acontecerá em 27/11/2019, de 09:00 às 12:00, na sede da FECOMERCIO/SP, RUA Dr. 

Plínio Barreto, 285, 2º andar, Bela Vista - São Paulo - SP, CEP:01313-020. 

1. Oficializar o hino da FENAJU. 

2. Aprovação do regulamento geral da FENAJU. 

3. Aprovação do manual de eventos da FENAJU. 

4. Possibilidade de ingressar com ADIM face dispositivos da lei 13.874, 

de 20 de setembro de 2019 (lei da liberdade econômica).  

5. Deliberar sobre proposta de alteração do artigo 19º do estatuto da 

FENAJU. onde se lê “As convocações serão feitas por um edital que 

conterá a data, horário e pauta da assembleia, publicado com 

antecedência mínima de trinta dias corridos, por carta registrada ou 

publicação opcional de edital em jornal de grande circulação e 

obrigatoriamente também por meio de publicação no site da FENAJU 

e envio de e-mail com a respectiva confirmação de leitura a todos os 

seus federados efetivos, ou ainda o protocolo direto perante a 

entidade” leia-se “As convocações serão feitas por edital, contendo 

data, local, horário e pauta da assembleia, enviado com antecedência 

mínima de trinta quinze dias corridos, por carta registrada ou 

publicação opcional de edital em jornal de grande circulação, e-mail 

com a respectiva confirmação de leitura a todos os seus federados 

efetivos e/ou aplicativo de celular WhatsApp, e obrigatoriamente 

também por meio de  publicado no site da FENAJU ou opcionalmente 

com protocolo direto perante a entidade do federado.” 

6. O que ocorrer. 

Destacando a importância da participação de todos, solicitamos aos 

senhores que observem com atenção a data e hora da reunião, para que estejam no local 

com antecedência.  

Atenciosamente, 

 

 

CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA BITTENCOURT 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU 

PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.874-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.874-2019?OpenDocument
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