SÚMULA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA
REALIZADA EM .........../.........../............
À hora determinada foi aberta a Sessão sob a direção do Sr. ..........., secretariado pelo Sr. ........... Presentes todos os demais sócios fundadores da Cooperativa ..........., conforme livro de assinaturas. O Sr. Diretor coordenou os trabalhos de acordo com seguinte pauta: Projeto do Estatuto Social - debate e explicação detalhada de todos os artigos do estatuto social que foi aprovado pelo voto de todos os cooperados fundadores, cujos nomes se encontram consignados na Ata. Eleição dos Membros dos Órgãos Sociais - ocorrida a votação, foram eleitos para comporem o Conselho de Administração os cooperados: Titulares: ........... (citar somente os nomes) ...........Suplentes: ........... (citar apenas os nomes) ..........., com mandato de ........... a ..........., para membros do Conselho Fiscal, os cooperados: Titulares: ........... (citar apenas os nomes) ...........e para Suplentes, ........... (citar somente os nomes) ........... para um mandato de ........... a ..........., todos devidamente qualificados na ata. Suspensão temporariamente dos trabalhos para escolha para membros que ocuparão os cargos da Diretoria Executiva - os membros do Conselho de Administração escolheram entre si os membros que ocuparão os cargos da Diretoria Executiva, Presidente: ...........; Vice-presidente: ...........; Secretário: ..........., todos qualificados na ata. Declaração dos membros da Diretoria Executiva – cada um dos recém eleitos declarou para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividade mercantil, sendo após todos os eleitos foram empossados em seus respectivos cargos. Transferência da presidência dos trabalhos – dando prosseguimento, o sr. Coordenador passou a presidência dos trabalhos ao presidente do Conselho de Administração, Sr. ..........., que, declarou definitivamente constituída, a partir daquela data, a Cooperativa ..........., com sede na cidade de ..........., Estado ..........., com o objetivo de congregar ........... Nada mais havendo a declarar, o Sr. presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada os trabalhos, dos qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelo presidente do Conselho de Administração e por mim que a subscrevo. Encerramento às  ...........: ........... hs. E, para constar, eu ..........., Secretário dos Trabalhos da Assembléia de Constituição, lavrei a presente Súmula da Ata.
Publique-se, em .........../.........../............
Presidente do Conselho de Administração
Secretário dos Trabalhos da Assembléia de Constituição



