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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE XX/XX/201X 
 
 
I. DATA, HORA, LOCAL, MÊS E ANO: Aos xxxxxxxxxxxx (XX) dias do mês 
de xxxxx  de dois mil e xxxx (201X), às XX:XX horas, na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sito à Rua XXXXXXXXXXXX, N° XXXX, 
Bairro XXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXXXXX/SC, realizou-se 
a Assembléia Geral XXXXXXXXXXXXXXXXX da Cooperativa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
A Assembléia não se realizou na sede da Cooperativa por não haver 
espaço suficiente. 
 
II. PRESENÇAS: Estiveram presentes XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças 
das Assembléias Gerais, às folhas N° (XX e XX), realizando-se a 
Assembleia em Xa Convocação, esclarecido que nesta data é de XXXXX 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) o número de associados aptos a votar. Como 
processo de preparação da assembléia geral a Cooperativa realizou 
XX (xxxxxxxxx) pré-assembleias. Estas pré-assembléias são pequenas 
reuniões que são realizadas nas comunidades dos municípios da área 
de abrangência, sendo que neste ano participaram destas reuniões 
XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) associados. O Edital de Convocação foi 
amplamente divulgado através de circulares e e-mails enviados a 
todos os associados, afixado em lugar próprio na sede da 
cooperativa em XX de xxxxxxxxx de 20XX e publicado no Jornal: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Edição XX, de XX de xxxxxxxxxxxx de 201X, página 
XX. 
  
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Presidente: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Secretário dos Trabalhos: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Vice-Presidente: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presentes. 
Outros: Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Obs: Durante as deliberações sobre as prestações de contas do 
exercício findo e fixação de honorários, gratificações e cédulas de 
presença para os Conselhos de Administração e Fiscal, presidiu a 
Assembleia o presidente “ad-hoc” Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sendo 
secretario ‘ad-hoc” o Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:Foram aprovadas por 
unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de 
votar, as seguintes deliberações: 
(Descrever os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a 
ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos.) 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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X° - Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da gestão; 
balanço do exercício XXXX; demonstrativo das sobras apuradas ou das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para 
cobertura das despesas da sociedade e parecer do Conselho Fiscal: 
Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em 
votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido 
aprovado por unanimidade. 
X° - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas 
para os Fundos Estatutários: A Cooperativa apurou uma sobra líquida 
de R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  
Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de 
Reserva, no valor de R$ XX.XXX,XX 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 5% (cinco por 
cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 
(FATES) no valor de R$ XX.XXX,XX 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Após a 
destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da 
Assembleia de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
e que compete à Assembleia fazer a sua destinação. Após 
esclarecimentos e debates pela Assembleia ficou aprovado por 
unanimidade que as sobras serão 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
X° – Eleição dos componentes dos órgãos de administração e/ou do 
Conselho Fiscal.  
(Qualificar os membros com: Nome, nacionalidade, estado civil, 
regime de bens, profissão, domicíliom e residência, documento de 
identidade, número e órgão expedidor, cpf.  
Juntar cópia autenticada dos documentos de identidade e cpf e Termo 
de Desimpedimento. Informar a duração do mandato dos eleitos).  
Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração e 
Fiscal declaram que não estão impedidos por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não 
são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou 
colateral. 
 
X° - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de 
presença para o Conselho de Administração e  
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Conselho Fiscal: Foi convidado o presidente “ad-hoc’, Sr. 
Xxxxxxxxxxxxxx, sendo secretario “ad-hoc” o Sr.  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, colocado em discussão, sanadas todas as  
dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado  que 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
V - Assuntos Gerais de interesse da sociedade: Foram discutidos os 
demais assuntos de interesse da sociedade. 
 
VI. FECHO: 
Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 
Assembléia, agradecendo a presença de todos.  
 
CIDADE/SC, XX de xxxxxxxxxxxx de 201X. 
 
OBSERVAÇÃO: SE A ATA FOR CÓPIA DA ORIGINAL, FAZER CONSTAR O 
CONTEÚDO ABAIXO. 
 
“CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA N°. XX, LAVRADA NO 
LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS N°. XXX, REGISTRADO AS FOLHAS 
N°. XX E POR SER VERDADE FIRMAMOS A PRESENTE SOB AS PENAS DA LEI”. 
 
 
____________________________   ____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente      Secretário 
CPF: 000.000.000-00     CPF: 000.000.000-00 
 


