
ATA DA ASSEMBLÉIA  GERAL PARA FUNDAÇÃO DO 

(nome)

Aos (dia, mês, ano) às ..... horas nesta capital na.... (endereço), reuniram-se na qualidade de 
fundadores os Srs.: (nome completo sem abreviações, nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF, endereço residencial), que assinam a lista de presenças, tendo por finalidade, única 
e exclusiva, fundar um Centro Espírita. Para presidir os trabalhos, foi nomeado por 
aclamação, o (nome), que escolheu a mim (nome) para secretariar os trabalhos.  O Sr. 
Presidente iniciou a reunião com uma prece e enfatizou a intenção de constituir uma 
associação com o objetivo de divulgar a doutrina codificada por Allan Kardec, com vistas a 
fortalecer e amparar indivíduos e famílias em situação de desajustamento.  Em seguida, 
submeteu à aprovação a proposta do estatuto social, que por ser de conhecimento geral, 
após sua leitura foi aprovado sem ressalvas e segue anexo à presente ata como se aqui 
estivesse transcrito, passando a reger o Centro Espírita. Em ato contínuo, o Sr. Presidente 
deu início ao processo eletivo, visando compor os cargos da primeira Diretoria e Conselho 
Fiscal, apresentando à assembleia os seguintes candidatos: DIRETORIA: Presidente – (colocar 
nome completo sem abreviações, usar o mesmo critério para os demais cargos previstos no 
estatuto social).  CONSELHO FISCAL: ...... (idem) todos já qualificados. Submetendo-os à 
votação foram todos eleitos por aclamação pela unanimidade dos presentes para o mandato 
que se inicia nesta data e termina   em ............ O Sr. Presidente deu posse aos eleitos e nada 
mais havendo a tratar, passou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestasse, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião com uma prece, da qual 
foi lavrada a  presente ata que lida e achada conforme foi aprovada por todos os presentes e 
segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente e por todos os eleitos. 

                                     Nome                                                                     Nome
                                  Secretário                                                             Presidente

(Relacionar o nome e cargo de todos os eleitos)
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