ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA

Ao …. (dia), ….(mês) e ….. (ano), às …. horas, Realizou–se a AGE/ AGO da COOPERATIVA…….
no endereço ……, ……….
Assumiu a Presidência Fulano de tal e para secretariar os trabalhos Cicrano de tal, coma presença de
X cooperados.
Lido o Edital publicado em tal data (10 dias de antecedência) no ___ (citar o jornal em que foi
publicado);
– por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da data e dos locais onde foram afixados
dispensará a apresentação do mesmo à Junta Comercial; e
– por comunicação aos associados por intermédio de circular. A menção, ainda, da data e número da
circular, se houver, dispensará a apresentação da mesma à Junta Comercial.
Ordem do dia: ___
Deliberações: ___
Esta ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas
Assinaturas:
OBSERVAÇÕES:
a) denominação completa da cooperativa; NIRE e CNPJ;
b) local, hora, dia, mês e ano de sua realização;
c) composição da mesa diretora dos trabalhos: nome do presidente e do secretário;
d) “quorum” de instalação (número de presentes e em qual convocação se iniciaram os trabalhos);
e) convocação: mencionar as formalidades adotadas:
– por edital, citar o jornal em que foi publicado;
– por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da data e dos locais onde foram afixados
dispensará a apresentação do mesmo à Junta Comercial;
– por comunicação aos associados por intermédio de circular. A menção, ainda, da data e número da
circular, se houver, dispensará a apresentação da mesma à Junta Comercial.
f) registrar a ordem do dia;
g) registrar os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a ordem do dia transcrita,
inclusive dissidências ou protestos;
h) no fecho, mencionar o encerramento dos trabalhos, seguindo-se as assinaturas dos presentes;
i) o documento trazido à junta deve conter após o texto da ata declaração de que esta é cópia fiel da
transcrita no livro de atas da cooperativa ou declaração contendo a expressão da forma que a mesma
foi transcrita.

