
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DO CENTRO ____ 

XX de XXXX de 20XX 

Aos XXXX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e XXXX, nesta cidade de XXXX, 

estado de Santa Catarina, na Rua xxxxxx, nº XXXX, bairro XXXX, CEP XXXXXX,    

reuniram-se aqueles que assinam a lista de presença, com o fim de fundarem o 

CENTRO ____. Dando início aos trabalhos, o Sr. XXXXXX, brasileiro, solteiro, 

profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, 

residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX 

– SC, CEP XXXXX, pediu   aos   presentes   que indicassem uma pessoa para presidir 

e outra pessoa para secretariar a Assembleia Geral. Por aclamação foi indicado para 

presidir o Sr. XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, 

e inscrito no CPF sob n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – 

bairro XXXX, na cidade de XXXXX – SC, CEP XXXXX, e para secretariar o Sr. 

XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no 

CPF sob n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, 

na cidade de XXXXX – SC, CEP XXXXX. O Presidente da Assembleia, seguindo a 

previsão contida no edital de convocação, efetuou a primeira chamada às XX horas 

e XXXX minutos, verificando na lista de presenças que encontravam-se presentes XX 

associados fundadores, realizada a segunda chamada às XXX horas, o Presidente 

verificou que XX associados fundadores encontravam-se presentes, conforme lista 

de presenças que integra esta ata, dando por iniciada a reunião de Assembleia Geral 

às XXXX horas. Lido o edital de convocação publicado no dia XXX de XXXX do ano 

de dois mil e XXXXX, com a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação 

do CENTRO _____; 2 – Discussão e Aprovação do seu Estatuto Social; 3 – Eleição 

e posse da 1ª Diretoria e do Conselho Fiscal; 4 - Assuntos de interesse geral. O 

Presidente destacou a importância da fundação da Associação e de suas finalidades 

perante a Doutrina Espírita e à sociedade, sendo que a unanimidade dos presentes 

decidiu pela fundação do Centro ___________. Em seguida, o Secretário entregou 

uma cópia do Estatuto Social para cada presente e passou a ler o projeto de Estatuto 

Social. Na medida que o mesmo foi sendo lido, o Presidente colocava, artigo por 

artigo, em discussão e votação, sendo o Estatuto Social aprovado pela unanimidade 

dos presentes. Ato contínuo, o Presidente iniciou a eleição da primeira Diretoria e do 

Conselho Fiscal. O Presidente informou que havia somente uma chapa inscrita para 

os cargos da Diretoria, solicitando, de imediato, que os candidatos da chapa se 

apresentassem, constando como candidato para Presidente XXXXX, para Vice-

Presidente XXXXX, para Tesoureiro XXXXXX, para Secretário XXXXXXX, sendo 

denominada “chapa 1”. Como não havia outra chapa inscrita, o Presidente da 

Assembleia explicou os procedimentos a serem seguidos para realizar a votação e o 

escrutínio. Logo em seguida, o Presidente passou a chamar cada um dos associados 

fundadores que assinaram a lista de presença, para votar de forma secreta, 

depositando posteriormente seu voto em urna apropriada. Após apuração dos votos, 

foram confirmados XX votos para a chapa inscrita. O Presidente da Assembleia 

confirmou a eleição da Chapa 1 para a Diretoria Executiva da ABRALOT composta 

pelas seguintes pessoas: Presidente: XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, 

portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, residente e 



domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX – SC, CEP 

XXXXX; para Vice-Presidente: XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, portador do 

RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua 

XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX – SC, CEP XXXXX; Tesoureiro: 

XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no 

CPF sob n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, 

na cidade de XXXXX – SC, CEP XXXXX; e para Secretário: XXXXXX, brasileiro, 

solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, 

residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX 

– SC, CEP XXXXX. Em seguida, o Presidente da Assembleia abriu aos associados 

fundadores a oportunidade de apresentarem nomes para a eleição do Conselho 

Fiscal. Apresentaram-se para o cargo os seguintes nomes: XXXXXX, brasileiro, 

solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, 

residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX 

– SC, CEP XXXXX, mais XXXXXX, brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG 

XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua 

XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade de XXXXX – SC, CEP XXXXX, e XXXXXX, 

brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF sob 

n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXXX – bairro XXXX, na cidade 

de XXXXX – SC, CEP XXXXX, que foram eleitos por aclamação de todos os 

presentes para o mesmo período da Diretoria. Por fim, foi decido que a contribuição 

financeira aos associados será (livre ou estipular um valor mínimo) para que possa 

custear as despesas gerais e de manutenção do CENTRO ____. Ato seguinte, o 

Presidente da Assembleia empossou a Diretoria e o Conselho Fiscal. A seguir, o 

Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente empossado da Diretoria 

do CENTRO _____, que, assumindo, agradeceu a presença de todos, 

congratulando-se pela fundação da associação e agradecendo, em seu nome e 

no dos demais membros eleitos e que XXXXX. Após, a presente ata foi lida e 

aprovada pelos presentes, como boa e verdadeira, e o Presidente da Assembleia 

declarou então o encerramento do ato. A ata foi lavrada e assinada por mim, XXXXX, 

e assinada também pelo Presidente da Assembleia, e pelos membros da Diretoria e 

do Conselho Fiscal eleitos e empossados, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. 
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