Conforme esclarecido em nossos grupos de WhatsApp, estamos
reiterando a necessidade do envio da documentação para que possamos
representa-los junto a Assembleia do SINHORES; Assembleia essa, ainda
com data desconhecida para acontecer.
Para tanto, e, aos Empresários interessados que nós os representemos
junto ao SINHORES em Assembleia, estamos enviando em anexo,
procurações que deverão ser preenchidas, assinadas e devolvidas a
Associação Comercial de Ilhabela juntamente com a cópia do Contrato
Social de sua empresa o mais breve possível, pois a situação é
gravíssima.

PROCURAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL), situado na Rua (...), n. (...), no bairro (...), CEP (...), na
cidade de (...), estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoa
Jurídica sob o n. (...), por seu representante legal, (nome completo),
portador do RG n. (...), inscrito no CPF sob o n. (...), vem, por meio desta,
conferir totais poderes a Leopoldo Pedalini Neto, portador do RG n.
5.215.780-5, inscrito no CPF sob o n. 537.816.788-49, com endereço à
Rua Manoel Correia Filho, n. 179,bairro Portinho, CEP 11.630-000, na
cidade de Ilhabela, estado de São Paulo, para me fazer representar em
Assembleia junto ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
– SINHORES – Litoral Norte, podendo para tanto votar e tudo que se fizer
necessário.

Ilhabela , 09 de Outubro de 2017.
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PROCURAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL), situado na Rua (...), n. (...), no bairro (...), CEP (...), na
cidade de (...), estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoa
Jurídica sob o n. (...), por seu representante legal, (nome completo),
portador do RG n. (...), inscrito no CPF sob o n. (...), vem, por meio desta,
conferir totais poderes a Sidney Mayera Covas, portador do RG n.
6.861.942-X, inscrito no CPF sob o n. 007.757.608-03, com endereço à
Rua Encontro com a Natureza, n. 57,bairro Carijós, CEP 11.630-000, na
cidade de Ilhabela, estado de São Paulo, para me fazer representar em
Assembleia junto ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
– SINHORES – Litoral Norte, podendo para tanto votar e tudo que se fizer
necessário.

Ilhabela , 09 de Outubro de 2017.
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