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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÕES CNPJ E ESTATUTO SOCIAL  

 

Aos ........ dias do mês de .......... do ano xxxx, às ........ horas, (em primeira ou segunda chamada), no 

endereço Rua ......., nº....., Bairro........., CEP: ..........., Cidade ...................... , em conformidade com o 

edital de convocação, os interessados reuniram-se em Assembleia Geral de adeuaões e alterações de 

doumentos pertinentes como CNPJ, Estatuto Social da ..... com o fim de deliberarem sobre a seguinte 

pauta: 1. Deliberação da composição do quadro de associados; 2- Abertura e verificação de quórum; 3. 

Informes; 4- Apresentação e Votação de Alterações no CNPJ; 5- Apresentação, Discussão e Votação das 

Alterações Estatutárias; 6- Apresentação e Votação do Balanço Patrimonial e Financeiro do ano anterior; 

7-Apresentação e Votação do Plano de Ação para o ano vindouro; 8. Encerramento. Com a presença de 

...... pessoas, entre os membros associados da instituição e outros convidados, foi composto o quadro de 

associados fundadores e efetivos, de acordo com os nomes e as assinaturas na lista de presença. Iniciados 

os trabalhos, após a verificação e a constatação do quórum suficiente para realização da assembléia da 

instituição, o(a) Senhor(a) ........... na condição de presidente, fez a abertura e convidou o(a) Senhor(a)....... 

na condição de secretario(a) para secretariar os trabalhos. Em ato contínuo, apresentou os demais membros 

da diretoria da instituição e convidados presenes. Para o tereiro item de pauta informes, o senhor presidente 

explicou a importância de se observar  Código Civil Brasileiro e, conforme a natureza jurídica da 

Instituição, observar também o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, bem omo as 

legislações pertinentes. Após as maifestações das pessoas e de toda exposição e debates, sanadas as 

dúvidas e feitos os esclarecimentos, o presidente prosseguiu para o quarto item de pauta o senhor 

presidente apresentou as propostas de alterações e adequações do CNPJ e frisou que as mesmas são de 

extrema importância para que a instituição venha expandir na sua área de atuação.  Informou ainda que o 

CNPJ atual necessita de adequações na atividade principal e segundaria (caso tenha necessidade) que 

apresentada as alterações ou inclusões foram as propostas de alterações apresentadas e aprovadas  por 

unanimidade é incluir como atividade principal: CNAE: 94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais; bem como incluir nas Atividades Econômicas e Secundárias os seguintes CNAE´s: ( 

incluir o que for de iteresse da istituiçao em diversas areas de atuação como esporte, ambiental, segurança 

alimentar, educação, saude, assistecia social, cultura entre outros), portanto levado à votação, o resultado 

foi a aprovação por unanimidade a inclusão das atividades secundárias e outras alterações o CNPJ. Assim, 

prosseguindo com o item quito da pauta Apresentação, Discussão e Votação das Alterações Estatutárias, 

o senhor presidente abriu a discussão sobre as alterações estatutárias fazendo a leitura de artigo por artigo 

do atual estatuto e apresentou às propostas de alterações estatutárias, após a apresentação e 
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consequentemente a leitura da proposta de alterações estatutárias o senhor presidente colocou em 

discursão, após as manifestações e esclarecimentos, colocou em votação as alterações estatutárias, sendo 

o resultado a aprovação por unanimidade do novo estatuto da instituição. Prosseguindo com o sexto item 

da pauta, Apresentação e Votação do Balanço Patrimonial e Financeiro do ano anterior, senhor presidente, 

convidou o Tesoureiro(a) senhor(a) ............para fazer a apresentação do ponto de pauta, o mesmo fez a 

apresentação de forma minuciosa, detalhou tudo em relação ao Balamço Patrimonial e Financeiro e durante 

a apresentação ocorreu simultaneamente às discussões com as dúvidas dos presentes, que foram 

devidamente esclarecidas, logo após o senhor presidente colocou em votação, sendo o resultado a 

aprovação por unanimidade de todos os presente do Balanço Patrimonial e Financeiro do ano anterior. 

Efim prosseguiu para o item sétimo da pauta, Apresentação e Votação do Plano de Ação para o ano 

seguinte (colocar o ano), o senhor vice-presidente fez a apresentação do plano de ação para o ano vidouro, apos 

a apresentação de forma minuciosa, detalhou todos as diretrizes do plano de ação e durante a apresentação 

ocorreu simultaneamente às discussões com as dúvidas dos presentes, que foram devidamente 

esclarecidas, logo após o senhor presidente colocou em votação, sendo o resultado a aprovação por 

unanimidade de todos os presente do plano de ação para o ano seguinte (colocar o ano). Por fim, o 

presidente encerrou os trabalhos e encaminhou como tarefa a viabilização dos recursos necessários para 

assegurar o registro junto ao Cartório e ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Em seguida agradeceu 

a todos pela participação e empenho na condução e efetivação dos trabalhos, encerrando assim a 

assembleia. Não tendo nada mais a tratar, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos e assinada 

por mim, pelo presidente e anexo com lista de presença. Cidade, …..de ….... de xxxx. 

 


