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ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA  DA IGREJA 
BATISTA EM ....................... 

 
Às dezenove horas do dia 31 de julho de 2010, na Rua ............................ bairro Parque 
Residencial....................... Município /ES, CEP,  estando presentes, ..................................... 
Oliveira 
,...........................,................,..............,.............,...............,................................,.........................., 
,.........................,.............................................................................,..............................Oliveira, 
...............................,..................................,............................,..............................,Zeromil,......... 
Cunha Luz, , iniciaram-se os atos necessários para a fundação, eleição e posse da diretoria da 
Igreja . Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes, para assumir a Presidência 
em exercício e  a  secretaria da assembléia de fundação da entidade, (nome ), e (Nome ), 
respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a assembléia 
iniciando pela leitura da pauta para os presentes, constando a discussão e aprovação dos 
estatutos, a eleição e posse da diretoria e os primeiros encaminhamentos relacionados à 
existência da nova Igreja. Em seguida foi feito  a leitura do Estatuto Social  em sua íntegra , 
explanando todos Artigos e Parágrafos do mesmo, tendo no decorrer de sua leitura algumas 
perguntas, as quais foram respondidas a contento e, estando todos de acordo, foi feito a 
votação, e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade.Com o estatuto aprovado, o 
Presidente em exercício  abriu o debate a respeito da eleição da nova diretoria da Igreja, 
esclarecendo que os cargos a serem preenchidos são os seguintes: Presidente, Primeiro Vice 
presidente, Segundo vice presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretario, Primeiro 
Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, e membros para o  Conselho Fiscal. Após a 
apresentação e proposta dos nomes devidamente apoiados, para ocupar os cargos citados 
acima, ficou eleito a diretoria da  Igreja  da seguinte forma: Presidente:........................., 
, brasileiro, casado, Pastor, portador do RG 9027-5 –PM ES e CPF ............................., 
residente à Rua Camacuã, nº 72, Bairro ......................., Municipio/UF, CEP ............... 
Primeiro Vice Presidente:................................., brasileiro, casado, Técnico em Eletricidade, 
portador do RG .....................ES e CPF ............................ residente à Rua.................. , nº 47, 
52, Parque Residencial , Municipio/UF  CEP.............. Segundo Vice Presidente: qualifica 
também,, CEP.......................... Primeira Secretária, Qualifica ...................... CEP................. 
Segunda Secretária, Qualifica CEP............... Primeiro Tesoureiro: Qualifica, 
CEP................................ Segundo Tesoureiro: qualifica, CEP.................. Conselho Fiscal: 
qualifica, /ES, CEP.................. ,qualifica .... CEP................ qualifica,  ES e CPF 
........................ /ES, CEP.................... Após a eleição da diretoria,  o presidente em exercício 
da assembléia convidou os eleitos para serem apresentados a todos os membros , ficando 
desta forma assim, todos empossados para ocuparem os seus devidos cargos pelo período de  
mandato a partir da data de 31 de Julho de 2010 até 31 de dezembro de 20ll. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício,  agora eleito, e empossado na condição de 
Presidente da Igreja, declarou, às 19:40 horas, encerrados os trabalhos da assembléia, da qual 
eu, Qualifica ., que secretariei, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente 
e toda a Diretoria eleita e empossada neste ato. 
Presidente: ............................................................ 
Primeira Secretária: ............................................. 
 
 
__________________________________ 
Presidente 
Pastor  Nome 
CPF   
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_________________________________ 
1º Vice Presidente:  
nome 
CPF  
 
_________________________________ 
2º Vice Presidente:  
nome 
CPF  
_________________________________ 
1ª Secretária:  
Nome 
CPF  
 
 
________________________________ 
2ª Secretária:  
Nome 
CPF  
 
_______________________________ 
1º Tesoureiro:   
Nome 
CPF  
 
______________________________ 
2º Tesoureiro:  
Nome  
CPF  
 
 

 
CONSELHO FISCAL 

 
___________________________________ 

Nome  
 CPF  

 
___________________________________ 

Nome  
CPF  
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CPF  


