
 

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CCBJ - Câmara de Comércio Brasileira no Japão 

 

 

Data da Assembléia: 25 de junho de 2021 

Hora da Assembléia: 16:00 

Local da Assembléia: Online (via Zoom) 

Participantes da Assembléia: Total 55 pessoas, sendo participantes 25 

pessoas e 30 pessoas com procuração. 

 

Assuntos deliberados 

 

Após a abertura da Assembléia, assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Celso 

Guiotoko, presidente da CCBJ, compondo a mesa o sr. Roberto Goto, 

vice-presidente de finanças da CCBJ. 

 

Composta a mesa foi apresentada agenda da Assembléia conforme seguinte 

 

1. Apresentação das principais atividades do ano fiscal de 2020 

  O sr. Guiotoko relatou as atividades da CCBJ, constando eventos, reuniões 

mensais da diretoria e comunicação através de várias mídiass. 

 

2. Resultado financeiro ano fiscal 2020 

  O sr. Goto, apresentou a resultado financeiro do ano fiscal de 2020, 

ressaltando que devido à pandemia, muitos eventos foram cancelados sendo o 

principal o tradicional Festival Brasil. 

  O sr. Goto relatou que o ano fiscal de 2020 foi muito difícil pois houve redução 

com receitas de associados e de eventos, ressaltando que a ajuda financeira 

extraordinária do Governo japonês para organizações que sofreram redução de 

receita devido à pandemia, foi importante para manter a situação financeira 



 

 

equilibrada e ressaltou ainda os esforços para a redução dos custos de eventos 

e de custos administrativos. 

 

3. Parecer do auditor 

  O auditor sr. Yamamoto leu o parecer referente às contas da CCBJ do ano 

fiscal de 2020 e confirmou que os documentos verificados estão de acordo com 

as práticas de contabilidade, nada havendo em contra. 

 

4. Plano de atividade para o ano fiscal de 2021 

  O sr. Guiotoko apresentou o plano de atividades para o ano fiscal de 2021. 

 

5. Orçamento para o ano fiscal de 2021 

  O sr. Goto apresentou o orçamento para o ano fiscal de 2021. 

 

6. Eleição da Diretoria 

  O sr. Guiotoko apresentou a lista dos Diretores, Diretores Conselheiros e 

Auditores, cujo termo será até o dia 31 de março de 2022. 

  Propôs a inclusão na diretoria, o sr. Fábio D’el Rodrigues, representante do 

Banco do Brasil. 

 

  O sr. Guitoko apresentou a evolução do número de associados, ressaltando 

que houve diminuição e conclamou aos associados a cooperar com 

apresentação de novos associados. 

 

Em continuação passando à votação o resutado financeiro de 2020, orçamento 

de 2021 e também a eleição do sr. Fernando D’el Rodrigues para a Diretoria, os 

mesmos foram aprovados por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente deu por encerrada a presente 

assembléia agradecendo a participação de todos. 


