ATA DE ASSEMBLÉIA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS

Ata da assembléia geral extraordinária da ........................... (denominação da associação), realizada em.............do mês de........................... de............
Aos.............dias do mês de.....................................do ano de..............(por extenso), às..........horas, na sede local, à Rua..............................., n.º........., nesta cidade, reuniram-se em assembléia geral extraordinária os senhores sócios da............................................(denominação da associação). Aclamado por unanimidade, assumiu a direção dos trabalhos o senhor...................(nome completo e por extenso), nacionalidade....................., estado civil..................., profissão........................, CIC n.º............, Cédula de Identidade RG n.º..........., residente e domiciliado à Rua........................, n.º............, na cidade de................................., Estado de....................................., convidando a mim, .............................................. (nome completo e por extenso), nacionalidade ..............................., estado civil.................., profissão.............................., CIC n.º................, Cédula de Identidade RG n.º........................., residente e domiciliado à Rua............................, n.º.............., nesta mesma cidade e Estado, para secretariar a lavrar a presente ata da assembléia, o que aceitei. 

- Constituída a Mesa, o Presidente da Assembléia determinou que se fizesse a recontagem dos sócios com direito a voto, presentes, o que o fiz, utilizando o Livro de Presenças para chamada nominal e confrontando os nomes dos presentes com o arquivo do quadro associativo e com o Diretor Tesoureiro a situação de cada um, em relação às suas obrigações sociais, constatando-se que era de .................... (quantidade, transcrita por extenso) de sócios presentes, com direito a voto. 

- A seguir, o Presidente, dando por instalados os trabalhos, com número regular e estatutário de associados para constituí-los, determinou que procedesse à leitura da ordem do dia (se a convocação foi por anúncio em jornal, declinar o nome do jornal, dias de publicação e teor do edital de convocação da assembléia geral extraordinária), cujo teor é o seguinte: 

a) alteração dos estatutos sociais, nos artigos referentes a .......................................................(discriminar artigos que sofrerão alterações); 

b) outros assuntos de interesse da sociedade. 

- A pedido do Presidente, procedi à leitura da proposta da Diretoria (ou do Conselho Deliberativo ou da Comissão nomeada para estudar a reforma estatutária nomeada pela assembléia geral de........de.........................de ........, enfim, o que for o caso) para alteração dos estatutos sociais, seguida do parecer favorável do Conselho Fiscal (e se houver, do Conselho Deliberativo), proposta essa que teve cópias distribuídas a todos os sócios presentes nesta assembléia. 

- Finda a leitura, o Presidente colocou em discussão e em votação a reforma estatutária proposta, sendo tais documentos aprovados por unanimidade, passando os estatutos sociais a ter alterações do seguinte teor: (transcrever integralmente os novos artigos introduzidos nos estatutos sociais, mencionando, no final, "e ficam revogados, substituídos por estes, os artigos..........e................., dos estatutos sociais, aprovados em ........... de ..................... de ......., conforme registro de n.º........., no Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta cidade"). 

- Franqueada a palavra, e como ninguém desejasse fazer uso dela (se fizerem, transcrever a manifestação dos sócios e seus respectivos nomes), o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura de presente ata em livro próprio. 

- Reaberta a sessão, foi esta ata lida aos presentes e aprovada por unanimidade, sendo assinada pelo Presidente desta assembléia, por mim, Secretário e pelos demais sócios com direito a voto, presentes.

.............de................................de ........................

Presidente da assembléia (assinatura)

Secretário (assinatura)

(assinaturas de todos os sócios, com direito a voto, presentes).


