
 

 

 

O que você precisa? 

 

① Formulário de solicitação devidamente preenchido (Solicite o formulário de Oda pelo e-mail:  

o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp  preencha e nos envie OU solicite uma cópia do mesmo formulário na 

sua prefeitura local, preencha e nos envie) 

② Vale Postal (KOGAWASE) adquirido no correio com o valor total de todos os documentos que você 

precisa solicitar para a Prefeitura de Oda. (VALOR: 300 ienes cada documento) 

③ Envelope-Resposta selado para a devolução dos seus documentos após a emissão (Escreva no 

envelope-resposta o seu nome, o endereço completo e o código postal, para que a prefeitura possa 

enviar o documento solicitado. Não esqueça de nos enviar o envelope já selado) 

④ Cópia frente e verso do Zairyu Card 

 

*Outros documentos poderão ser solicitados caso seja a emissão do Koseki Tohon* 

 

 

Após juntar o 

① Formulário 

② Vale Postal 

③ Envelope - Resposta selado 

④ Cópia do Zairyu Card 

Coloqueo o envelope no correio com o endereço da Prefeitura 

de Oda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como solicitar documentos por correio para a Prefeitura de Oda? 

Oda Shiyakusho - Shiminka 

1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 

〒694-0064 

Endereço 

Lato-chan 



 A Prefeitura recebe o envelope, processa o pedido e posta de volta em 2 dias úteis 

 Não esqueça de escrever o seu endereço completo para repostarmos os documentos 

 Para a segurança de todos, caso os documentos sejam solicitados por terceiros (Familiares, amigos 

etc) por uma procuração, a Prefeitura envia uma notificação para a pessoa indicando que foi 

solicitados os documentos X, Y e Z na data XXpela pessoa XXX. Caso receba está notificação e você 

não tenha solicitado à Prefeitura, por favor nos avise com urgência! 

 

 

Horário de funcionamento:  De segunda à Sexta-feira das 08:30 às 17:15  

Horário de atendimento em Português / Inglês:  De segunda à Sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken CEP: 694-0064 

A cidade onde sobram sorrisos das crianças, 

onde todos podem abraçar os sonhos “Oda” 

Prefeitura de Oda Shimane 

oi 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 

TEL: 0854-83-8013 

E-mail: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 


