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CNPJ: 00.000.000/0000-00 
 

ATA DE ELEIÇÃO 
 
 
Ata da Assembleia Geral Ordinária da [NOME DA ENTIDADE] realizada às 

14h00 do dia primeiro do mês de Janeiro de 2018, em primeira convocação, em sua 
sede na [ENDEREÇO ONDE FOI REALIZADA A ASSEMBLEIA]. 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. [NOME COMPLETO DO 

PRESIDENTE DOS TRABALHOS] e para secretariar o Sr. [NOME COMPLETO DO 
SECRETÁRIO DOS TRABALHOS]. 

 
Dando início às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte: 
  a) esclarecimento quanto ao período de vacância na 

administração; 
b) eleição da Diretoria (mandato 2018/2020); 

  c) eleição do Conselho Fiscal (mandato 2018/2020); 
 
 
Inicialmente foi posto em discussão o primeiro item da ata, quando então ficou 

esclarecido e registrado em assembleia que durante o período que seguiu o término do 
mandato da Diretoria anterior – ou seja, de ***/***/**** até a presente data – a entidade 
permaneceu sem realizar atividades, porém, os associados decidindo por retomar os 
trabalhos decidiram por convocar a presente assembleia, o que ora se realiza. Que os 
membros da diretoria até então vigente assinam a presente assembleia constituindo 
por tanto o elo de continuidade entre a Diretoria anterior e a diretoria atual. 

 
Passo seguinte foi deliberado o segundo item da pauta (ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA 2018/2020, mandato compreendido entre 01/01/2018 e 01/01/2020) e de 



acordo com a previsão estatutária, foi deliberada a eleição ficando tal órgão assim 
composto:  

 
Presidente: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

  
Vice-presidente: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
1º Secretário: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
2º Secretário: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
1º Tesoureiro: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
2º Tesoureiro: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
Finalmente, posto em votação o último item da pauta, foi eleita a seguinte 

formação para o Conselho Fiscal com o mandato de 2018 a 2020 (compreendido entre 
01/01/2018 e 01/01/2020): 

  
Membros efetivos: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

  
 [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

  



 [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 
civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
     

Membros suplentes: [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 
civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
 [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
 [NOME COMPLETO, nacionalidade, estado 

civil, profissão, data de nascimento, identidade, 
CPF, filiação, informação se convive em União 
Estável, residência, endereço de e-mail] 

 
Todos os membros eleitos foram empossados neste ato investindo-se nas 

funções estatutárias para as quais foram nomeados. 
 
Todos os membros eleitos para a Diretoria declaram sob as penas da lei que não 

estão impedidos de exercer a administração da entidade em virtude de condenação 
criminal, firmando para tanto a presente ata juntamente com presidente e secretário da 
reunião, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido 
na reunião. 

 
Tendo esgotado a pauta do dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às 17h00. 

A ata vai por mim assinada, secretário dos trabalhos e pelo presidente. 
 

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

 
 
DIRETORIA ELEITA: 
 
Presidente: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
Vice-Presidente: ___________________________________________ 



(assina e reconhece firma) 
 
 
1º Secretário: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
2º Secretário: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
1º Tesoureiro: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
2º Tesoureiro: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 

 
 
 

CONSELHO FISCAL: 
 
Conselheiros Efetivos: 
 
 
Membro: ___________________________________________ 
(assinatura somente) 
 
Membro: ___________________________________________ 
(assinatura somente) 
 
Membro: ___________________________________________ 
(assinatura somente) 
 
 
 
 
Conselheiros Suplentes: 
 
 
Membro: ___________________________________________ 
(assinatura somente) 
 
Membro: ___________________________________________ 
(assinatura somente) 
 
Membro: ___________________________________________ 



(assinatura somente) 
 
 
 
MEMBROS DA ÚLTIMA DIRETORIA REGISTRADA: 
 
DIRETORIA ELEITA: 
 
Presidente: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
Vice-Presidente: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
1º Secretário: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
2º Secretário: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
1º Tesoureiro: ___________________________________________ 
(assina e reconhece firma) 
 
 
2º Tesoureiro: ___________________________________________ 
(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. ________________________________________________________________ 
32. ________________________________________________________________ 
33. ________________________________________________________________ 

 
*** acrescentar linhas conforme sua necessidade *** 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO DE JANEIRO – 

CNPJ: 00.000.000/0000-00, com sede na rua *******************************/RJ – 
CEP: 00.000-000, através da sua última presidente eleita, Sra. MARIA 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: 

 
• Esclarecimento quanto ao período de vacância na 

administração; 

• Eleição da Diretoria (mandato 2018/2020); 

• Eleição do Conselho Fiscal (mandato 2018/2020); 

    
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. 
 

__________________________________ 


