ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA
Ata da reunião geral ordinária do Conselho Deliberativo da......................................................(denominação da associação), realizada aos............dias .do mês de........................... de ............
Aos.............dias do mês de.....................................do ano de..............(por extenso), às..........horas, na sede social da.............................................. (denominação da associação), à Rua..............................., n.º........., nesta mesma cidade, reuniram-se os membros permanentes do Conselho Deliberativo desta associação, sob a presidência de  ............................(nome completo e por extenso do presidente) e sob a secretaria de ............................ (nome do secretário). 
- Verificada a presença, constatou-se ..................% (transcrever por extenso) dos membros permanentes presentes, dando número legal para suas deliberações.
- O Presidente do Conselho Deliberativo, no exercício de suas atribuições, determinou que fosse feita a leitura da ordem do dia e que consta do seguinte teor: 
a) eleição da Diretoria da associação para gestão de..........................................(data do início da gestão) até...........................(data do final da gestão), na forma dos estatutos desta sociedade; 
b) assuntos gerais, referente à eleição e posse dos Diretores. 
- Por proposta do Conselheiro...........................(nome completo e por extenso) foi proposta a chapa SITUAÇÃO e por proposta do Conselheiro.....................................(nome completo e por extenso) foi proposta a chapa OPOSIÇÃO. 
- Determinou o Presidente do Conselho que se fizesse a verificação e confrontação dos nomes propostos nas duas chapas com os arquivos de associados, verificando-se que todos os seus componentes eram associados e se encontravam em dia com suas obrigações com esta associação, tendo, portanto condições de serem votados. 
- O Presidente do Conselho determinou, a seguir, que ambas as chapas propostas fossem distribuídas para todos os Conselheiros e instruiu a estes que poderiam, na forma estatutária, votar numa das chapas, ou excluir e substituir o nome de algum dos indicados, em qualquer das chapas por outro que julgassem sem mais aptopara o desempenho das funções e atribuições dos cargos. 
- Por determinação do Presidente de Conselho, informei aos Conselheiros presentes que, dentro de trinta  minutos, seria iniciada a votação, por voto secreto, com as cédulas a serem depositadas na urna que se encontrava sobre a mesa. 
- Transcorrido o prazo e realizada a votação, a urna foi aberta e, apurados os votos, foi eleita, por maioria absoluta, a seguinte Diretoria: ....................................(nome completo e por extenso) para Diretor Presidente, nacionalidade.............................., estado civil................................, profissão...................., CIC n.º......................, Cédula de Identidade RG n.º..................................., residente e domiciliado nesta cidade e Estado (seguem os nomes, cargos e qualificação dos demais eleitos). 
- O Presidente do Conselho, a seguir, após ter tecido referências elogiosas à Diretoria que findava o seu mandato, fixou para o dia.................do mês de...................de ................, às..............horas, na sede social desta entidade, a cerimônia de posse da nova Diretoria. 
- E, como ninguém mais fizesse uso da palavra, após ter lavrado a presente ata em livro próprio, fiz a sua leitura e a submeti à  apreciação do Conselho Deliberativo que a aprovou por unanimidade, indo assinada pelo Presidente, por mim, secretário e pelos demais membros do Conselho Deliberativo 
(data e assinaturas).


