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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE  

 

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 Fundação, Eleição e Posse da 

..... com o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Abertura e verificação de quórum; 2. Informes; 

3. Fundação da .......... ; 4. Apresentação, Discussão e Votação do Estatuto Social da Instituição; 5. Eleição 

e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal; 7. Encerramento. Com a presença de ...... pessoas, entre os 

membros da comissão pró-fundação da instituição e outros interessados, foi composto o quadro de 

associados fundadores, 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 fundação da instituição, o(a) 

Senhor(a) ........... na condição de presidente da Comissão pró-fundação, fez a abertura e convidou o(a) 

Senhor(a) ......... para secretariar os trabalhos. Em ato contínuo, apresentou os demais membros da 

comissão pró-fundação. Para o segundo item de pauta, o senhor presidente explicou a importância de se 

observar  Código Civil Brasileiro e, conforme a natureza jurídica da Instituição a ser criada, as legislações 

pertinentes. Após a exposição e debates, sanadas as dúvidas e feitos os esclarecimentos, o presidente 

explanou e colocou em votação o item 3 da pauta sobre a  Fundação da ..........., o que foi aprovado por 

unanimidade. 

Em seguida, solicitou que fosse feita a leitura do Estatuto Social. Após os debates e a participação de todos 

os associados fundadores, o Estatuto Social foi aprovado por unanimidade. Seguindo para o item 5 da 

pauta, após o consenso entre os membros e apresentação de chapa única, o presidente colocou em votação, 

e por aclamação, foram eleitos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Logo após a votação, os 

membros foram empossados pelo presidente. Dando prosseguimento, fez a leitura dos membros eleitos e 

seus cargos para compor a Diretoria e o Conselho Fiscal, sendo empossados para o mandato de ….. anos 

no período de …. de …... de xxxx a …. de…...... de xxxx, ficando  assim constituída a Diretoria e o 

Conselho Fiscal: Diretoria – Presidente: (Colocar nome completo, Nacionalidade, Estado Civil, 

Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se 

for solteiro colocar dia/mês/ano de nascimento); Vice-Presidente: (Colocar nome completo, 

Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, 

Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano de nascimento; Secretário Geral: 

(Colocar nome completo, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, 

CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano de nascimento; 
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Tesoureiro: (Colocar nome completo, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua 

, nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano de 

nascimento; Conselho Fiscal Titular 1: (Colocar nome completo, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, 

CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro 

colocar dia/mês/ano de nascimento ; Conselho Fiscal Titular 2: (Colocar nome completo, Nacionalidade, 

Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai 

e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano de nascimento; Conselho Fiscal Titular 3: (Colocar nome 

completo, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, 

Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano de nascimento; Conselho 

Fiscal Suplente 1: (Colocar nome completo, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, CPF, RG, Endereço: 

Rua , nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Filiação nome do Pai e da Mãe, se for solteiro colocar dia/mês/ano 

de nascimento. 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. 

 


