
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 147 NA 
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DE 19/03/2021 

 
COOPERATIVA AGRICOLA JAGUARI LTDA – EM LIQUIDAÇÃO 

 CNPJ: 90.993.148/0001-67 
 

1. Nome:  

2. CPF do associado:  

3. Email ou Telefone do associado:  

4.  Orientações para preenchimento 
O associado deverá ler atentamente as instruções de preenchimento e envio deste boletim de 
voto a distância, o qual deverá ser devolvido até o dia 18/03/2021 na Sede da Cooperativa, 
Loja Rural ou pelo email: coagrijal@coagrijal.com.br, juntamente com a cópia do documento 
de identidade, sendo que o mesmo deverá ser rubricado em todas as folhas e depois 
assinado pelo associado. 
O envio de boletim de voto a distância não impede o associado de se fazer presente à 
Assembléia e exercer seu direito de participação e votação, caso em que o boletim enviado 
será desconsiderado. 
 
5. Ordem do Dia 
1º- Prestação de contas dos Órgãos de Administração: Balanço patrimonial do exercício 
2020; Demonstrativo de Sobras e Perdas 
 
Proposta dos Liquidantes: Conforme demonstrativos contábeis publicados, assim como 
resumo explicativo exposto nas lojas, o conselho fiscal sugere a aprovação das contas do 
exercício de 2020. 
Para conferir na íntegra as demonstrações e respectivos documentos, basta acessar o site: 
www.coagrijal.com.br 
(  ) Aprovar (  ) Rejeitar ( ) Abster-se 
 
2º- Destinação das sobras apuradas ou perdas acumuladas. 
Proposta dos Liquidantes: Destinação das sobras de R$ 1.179.307,39 para pagamento da 
dívida velha. 
 (  ) Aprovar (  ) Rejeitar ( ) Abster-se 

3º- Fixação dos honorários dos liquidantes e cédulas de presença dos conselheiros 
fiscais 
Proposta dos Liquidantes: Atualização dos honorários e cédulas de presença no mesmo 
percentual de correção do salário mínimo. 
 (  ) Aprovar (  ) Rejeitar ( ) Abster-se 
 
4º - Assuntos gerais de interesse do quadro social. 
Espaço para sugestões, perguntas ou críticas:____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Jaguari, ___ de Março de 2021. 

 
 

______________________________________ 
Associado 


