Modelo de Edital de Convocação Assembleia Geral Virtual ou Semipresencial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL _____________[INSERIR ORDINÁRIA,
EXTRAORDINÁRIA OU ESPECIAL] ____________[INSERIR MODALIDADE SEMIPRESENCIAL OU
DIGITAL] DE XX/XX/202X COOPERATIVA___________________[INSERIR DENOMINAÇÃO
COMPLETA]
CNPJ:
00.000.000/0000-00
O(A)
Presidente
da
COOPERATIVA
___________________[INSERIR DENOMINAÇÃO COMPLETA], em cumprimento às disposições
legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. xx do Estatuto Social), convoca os associados para
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL _____________[INSERIR ORDINÁRIA, EXTRAORDINÁRIA OU
ESPECIAL] ___________________[INSERIR A MODALIDADE SEMIPRESENCIAL OU DIGITAL], a
realizar-se no dia xx de xxx de 202x, na sede da Cooperativa localizada em
___________________[inserir endereço completo], na cidade de ___________[Cidade/UF], às
xx:xx horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às
xx:xx horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às
xx:xx horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: [USO EXCLUSIVO PARA COOPERATIVAS DE
TRABALHO] O(A) Presidente da COOPERATIVA [INSERIR DENOMINAÇÃO COMPLETA], em
cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. xx do Estatuto Social),
convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ______________[INSERIR
ORDINÁRIA, EXTRAORDINÁRIA OU ESPECIAL] ______________[INSERIR A MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL OU DIGITAL], a realizar-se no dia xx de xxx de 202x, na sede da Cooperativa
localizada em ______________________[inserir endereço completo], na cidade de
______________[Cidade/UF], às xx:xx horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados, em primeira convocação; às xx:xx horas, com a presença de metade mais um dos
associados, em segunda convocação; ou às xx:xx horas, com a presença de 50 (cinquenta)
associados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de associados, prevalecendo o menor
número, em terceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) associados para
as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) associados matriculados, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício______[inserir ano do
exercício]; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;
2º) 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 Obrigatórios;
3º) Eleição dos membros do Conselho de Administração [ou Diretoria], do Conselho Fiscal
[inserir a eleição de membros de outros órgãos, quando for o caso];
4º) [inserir apenas quando prevista] A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de
presença dos membros do Conselho de Administração [ou Diretoria] e do Conselho Fiscal;
5º) [Uso exclusivo para Cooperativas de Trabalho, quando for o caso] Adoção ou não de
diferentes faixas de retirada dos associados;
6º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
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NOTAS:
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa,
nesta data, é de __________ (xxxxxxxxxxxxxxxxx) [inserir numeral e por extenso].
2. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma:
___________________________[descrever resumidamente como os associados participarão e
votarão à distância]. Para mais informações, basta acessar o link a seguir: www.xxx.xxx.br.

[Cidade/UF], xx de xx de 202x.

____________________________________
[inserir nome completo do Presidente]
Presidente CPF: 000.000.000-00
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