Sugestão do Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO DE
JANEIRO”
CNPJ: 00.000.000/0000-00
ATA DE APROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO
E EXTINÇÃO
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO realizada às 14h00 do dia primeiro do mês de Janeiro de 2018, em primeira
convocação, em sua sede na Rua ***********************,/RJ. A convocação se deu com
base no Estatuto vigente e o quórum foi obedecido como se verificou com o
comparecimento de número bastante de membros.
Foram eleitos para presidir os trabalhos o Sr. ANTONIO DA SILVA e para
secretariar o Sr. JOÃO DA SILVA.
Dando início às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:
a) aprovação de dissolução e extinção da associação;
Inicialmente foi deliberado o único item da pauta (APROVAÇÃO DE
DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO). Com a palavra, o Sr. Presidente
enfatizou a necessidade de dissolver a associação por não haver mais interesse por
parte dos associados a sua continuação, (ou outro motivo se houver).
Em seguida, submeteu à votação da proposta de dissolução e extinção da
associação, já previamente discutidos, que foi imediatamente aprovado por
unanimidade ficando já determinado que o Sr. (Inserir o nome do escolhido com a
qualificação, cargo para qual foi eleito, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço,
RG e CPF, informação se convive ou não em união estável, filiação e endereço de
email) ficará responsável pela guarda de toda documentação da associação pelo prazo
legal.

Realizada a liquidação, apurou-se a existência dos seguintes ativos e passivos:
(mencionar débitos, créditos, bens dívidas etc, realizando a liquidação do patrimônio).
De acordo com o artigo (mencionar o artigo do Estatuto Social) do Estatuto Social, o
destino do patrimônio será para (inserir o destino do patrimônio da associação).
E, por fim, o Sr. presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar
e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente assembleia geral, às 16h45,
determinando a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse
a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos
necessários. A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente, responsáveis
pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião, como sinal
de sua aprovação, juntamente com a lista das assinaturas dos membros presentes.

Presidente da reunião: ___________________________________________
(assina e reconhece firma)
Secretário da reunião: ___________________________________________
(assina e reconhece firma)

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO DE
JANEIRO”
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Lista de assinaturas dos membros presentes na reunião do dia 01/01/2018:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________
12. ________________________________________________________________
13. ________________________________________________________________
14. ________________________________________________________________
15. ________________________________________________________________
16. ________________________________________________________________
17. ________________________________________________________________
18. ________________________________________________________________
19. ________________________________________________________________
20. ________________________________________________________________
21. ________________________________________________________________
22. ________________________________________________________________
23. ________________________________________________________________
24. ________________________________________________________________
25. ________________________________________________________________
26. ________________________________________________________________
27. ________________________________________________________________
28. ________________________________________________________________
29. ________________________________________________________________
30. ________________________________________________________________
31. ________________________________________________________________
*** acrescentar linhas conforme sua necessidade ***

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO DE
JANEIRO”
CNPJ: 00.000.000/0000-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO DE JANEIRO –
CNPJ: 00.000.000/0000-00, com sede na rua *******************************,/RJ –
CEP: 24.000-000, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada
por seu Presidente Sr. ANTONIO DA SILVA, CONVOCA através do presente
edital, todos os membros para Assembleia Geral que será realizada na sede da
Associação, às 14:00 horas, do dia 01 de janeiro de 2018, com a seguinte ordem
do dia:
• Aprovação de Dissolução e Extinção da Associação;

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às
14:00 horas com a presença da maioria dos associados e, em segunda
convocação, com qualquer número, meia hora depois – tudo na forma do
Estatuto vigente.

Rio de Janeiro/RJ, 01 de Janeiro de 2018.
_________________________________________
ANTONIO DA SILVA
Presidente

