
 
 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  GGeessttããoo  EEdduuccaacciioonnaall  
Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Gestão Educacional 

DDiivviissããoo  ddee  AAppooiioo  àà  GGeessttããoo  EEssccoollaarr  

 
 
 

 
LIVRO DE ATA 

 
CONSELHO ESCOLAR 

DA ESCOLA MUNICIPAL 

.............................. 
 

MANAUS-AM 

 
2015 

 
 



  

 
 

TERMO DE ABERTURA 
 
 
 

LIVRO DE ATAS Nº 01 
 
 

 
 
Contém o presente livro 100 (cem) folhas numeradas tipograficamente  de  

01 a 100, e servirá para lavrar as atas e colher as assinaturas dos 

presentes às Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da 

Associação Civil denominada “CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 

MUNICIPAL ........................................................”,  que tem sede e foro 

jurídico na cidade de Manaus, localizada na 

............................................................................... 

(informar o endereço completo) 
 

 

 
Manaus, ........ de ....... de 2015. 

 
 
 

__________________________________ 
Presidente 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 

LIVRO DE ATAS Nº 01 
 

 

 

Contém o presente livro de atas de nº. 01, 100 folhas 
tipograficamente numeradas de 01 a 100 e serviu para lavrar as 
atas e colher as assinaturas dos presentes às assembleias gerais 
ordinárias e extraordinárias da associação civil denominada 
anteriormente de APMC da Escola Municipal João Valente e por 
força da transformação aprovada em assembléia geral passa a 
denominar-se “CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
JOÃO VALENTE ”, cuja sede funciona nesta Comarca de Manaus, 
Amazonas, sito à Rua Comandante Ferraz, Nº 654 Bairro Betânia , 
CEP 69073-060, sendo o mesmo, encerrado na presente folha para 
regularizar um novo livro de atas para o Conselho. 
 

Manaus, ......... de ............ de 2015 
 
 
 

______________________________________ 
                                                Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

CARTA DE RENUNCIA 

 

 

 

 

 

 

Eu,.......................................................................................,(representação/cargo).....................

......................CPF.............................RG.................................( endereço).................................., 

declaro pelo presente documento, que renuncie ao Conselho Escolar/APMC da 

.........................................por motivo...........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Manaus, ..............de.........de 2015 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 nome e cargo 



Ata de Constituição, Eleição e Posse do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada no dia ..........de .................... de ................. 

 

Aos .............. dias do mês de ................... do ano de ................., às ............. horas, na (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, reuniram-se em Assembleia 

Geral de Constituição, Eleição e Posse os senhores membros fundadores do Conselho Escolar 

da Escola Municipal (escrever o nome completo da escola). Assumiu a presidência do trabalho, 

por aclamação unânime, o senhor, (escrever o nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (escrever o endereço completo: Rua, Nº, 

Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, convidando a mim, (escrever o nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, para secretariar a sessão, a que 

aceitei. A pedido da presidência dos trabalhos, li a ordem do dia, para a qual fora convocada 

esta Assembleia Geral e que tem o seguinte teor: a) aprovação do Estatuto do Conselho 

Escolar; b) constituição e fundação definitiva do Conselho Escolar, indicando qual o endereço 

que funcionará a sede; c) eleição e posse da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal. 

Iniciando-se os trabalhos, o Presidente me solicitou que procedesse à leitura do Estatuto do 

Conselho Escolar, cujas cópias já haviam sido distribuídas previamente aos presentes. Finda a 

leitura, o Presidente submeteu à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade e 

sem emendas ou modificações. Ficou deliberado por todos os presentes que o Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola) terá sua sede e foro jurídico na Comarca de 

Manaus, sito à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM. A 

seguir, o Presidente declarou definitivamente fundado e constituído o Conselho Escolar da 

Escola Municipal (nome da escola) procedendo-se, então, à eleição da Diretoria Executiva e da 

Comissão Fiscal, para o primeiro biênio de ........ a ........, tendo o seguinte resultado: votaram 

___ representantes dos funcionários administrativos, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e 

___ votos em branco; votaram ___ representantes do pessoal técnico ou docente, com ___ 

votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes do pessoal 

discente, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ 

representantes dos pais ou responsáveis de alunos, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e 

___ votos em branco; votaram ___ representantes da comunidade local, com ___ votos válidos, 

___ votos nulos e ___ votos em branco. Diretoria Executiva – Presidente: (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Vice-Presidente: (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Secretário Geral: 

(nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado 

à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 1º Secretário: (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Tesoureiro: (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 



(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 1º Suplente: (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 2º Suplente: (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM. Comissão Fiscal – 

Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e 

domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 1º 

Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e 

domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 2º 

Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e 

domiciliado à (o endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM. O 

presidente após apurados os votos, deu posse imediata aos eleitos, para suas funções e 

atribuições que se iniciam nesta data, compreendendo o mandato de ........ a....... Ficando livre a 

palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo 

necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como Secretária em 01 via e 02 folhas e, 

depois de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pelo Presidente da 

Assembleia, por mim, Secretária e por todos os demais presentes, que passam a ser 

considerados membros fundadores. 

Manaus, _____ de __________ de 2015. 

 

Presidente da Assembleia:            

Secretária:               

 

Diretoria Executiva: 

Presidente:               

Vice-Presidente:              

Secretário Geral:              

1º Secretário:              

Tesoureiro:               

1º Suplente:               

2º Suplente:               

 

Comissão Fiscal: 

Presidente:               

1º Fiscal:               

2º Fiscal:               

 

Assinaturas: 

               

               

               

               



Ata de Eleição e Posse do Conselho Escolar da 

Escola Municipal (nome da escola). Realizada no dia 

....... de .............. de 2015. 

 

Aos ..................... dias do mês de .................... do ano de .........., às ............... horas, na 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, reuniram-se em 

Assembleia Geral de Eleição e Posse dos Conselheiros os membros do Conselho Escolar 

da Escola Municipal (escrever o nome completo da escola). Assumiu a presidência do trabalho, 

por aclamação unânime, o senhor, (escrever o nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (escrever o endereço completo: Rua, Nº, 

Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, convidando a mim, (escrever o nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, para secretariar a sessão, a que 

aceitei. A pedido da presidência dos trabalhos, li a ordem do dia, para a qual fora convocada 

esta Assembleia Geral Ordinária e que tem o seguinte teor: Eleição e Posse dos Conselheiros 

para assumirem os cargos da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal. Iniciando-se à eleição 

dos Conselheiros para a Diretoria Executiva e Comissão Fiscal, para o biênio de _____a _____, 

tendo o seguinte resultado: votaram ___ representantes dos funcionários administrativos, com 

___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes do 

pessoal técnico ou docente, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; 

votaram ___ representantes do pessoal discente, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ 

votos em branco; votaram ___ representantes dos pais ou responsáveis de alunos, com ___ 

votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes da 

comunidade local, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco. Diretoria 

Executiva – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG 

Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; Vice-Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, 

RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; Secretário Geral: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, 

RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; 1º Secretário: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG 

Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; Tesoureiro: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG 

Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; 1º Suplente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG 

Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; 2º Suplente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG 



Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM. Comissão Fiscal – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), 

nesta cidade de Manaus-AM; 1º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, 

CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta 

cidade de Manaus-AM; 2º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF 

Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (o endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade 

de Manaus-AM. O presidente após apurados os votos, deu posse imediata aos eleitos, para 

suas funções e atribuições que se iniciam nesta data, compreendendo o mandato de ........ a 

......... Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Presidente suspendeu a 

sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como Secretária em 01 

via e 02 folhas e, depois de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada 

pelo Presidente da Assembleia, por mim, Secretária e por todos os demais presentes, que 

passam a ser considerados membros fundadores. 

 

Manaus, .......... de dezembro de 2015. 

 

Presidente da Assembleia:            

Secretária:               

 

Diretoria Executiva: 

Presidente:               

Vice-Presidente:              

Secretário Geral:              

1º Secretário:              

Tesoureiro:               

1º Suplente:               

2º Suplente:               

 

Comissão Fiscal: 

Presidente:               

1º Fiscal:               

2º Fiscal:               

 

Assinaturas dos presentes: 

 



 

Ata de Assembleia Geral para Prorrogação 

de mandato da Diretoria Executiva do 
Conselho Escolar da Escola Municipal 

___________________________. 
Realizada no dia ______ do mês 

_______________ do ano de ______. 
 

 

Aos ____________________ dias do mês ____________________ do ano de __________, às ______ 

horas, à _________________________________________________________________, nº ______, bairro 

____________________________ CEP ____________________, com sede e foro jurídico na Comarca de 

Manaus - Am, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária para prorrogação de mandato, os membros 

do Conselho Escolar da Escola Municipal _________________________________________. Assumiu a 

Presidência dos trabalhos por aclamação unânime, 

_________________________________________________________________________, CPF nº 

____________________, RG nº ____________________, nacionalidade _________________________, 

estado civil ___________________________, profissão ____________________________, residente e 

domiciliado à __________________________________________________________________, nº ______, 

bairro ______________________________, CEP ____________________, nesta cidade, convidando a mim, 

_________________________________________________________________________________, CPF nº 

____________________, RG nº ____________________, nacionalidade _________________________, 

estado civil ___________________________, profissão ____________________________, residente e 

domiciliado à __________________________________________________________________, nº ______, 

bairro ______________________________, CEP ____________________, nesta cidade, para secretariar a 

sessão, o que aceitei. A pedido da presidência dos trabalhos, li a ordem do dia, para qual fora convocada 

esta Assembleia Geral e que tem o seguinte teor: a) a prorrogação do mandato por 120 dias – (em 

decorrência desta está em fase de execução de recursos federais reprogramados para 2010, bem como a 

prestação de contas dos recursos já executados.) Iniciando-se os trabalhos o Presidente procedeu a 

prorrogação de mandato da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal, para o período de gestão, que 

compreende de __________ a __________. A Diretoria foi reempossada prometendo cumprir fielmente 

com suas obrigações e compromissos assumidos para o bem da escola e da comunidade, nada mais 

havendo à constar eu _________________________________________________, servindo de secretário 

lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Diretoria Executiva, pela 

Comissão Fiscal  e por todos os presentes. 

Manaus, ______ de ____________________ de ______. 
 

Diretoria Executiva: 

Presidente:             

Vice-Presidente:         ______________ 

Secretário Geral:          _______ 

1º Secretário:          _______ 

Tesoureiro:            

1º Suplente:            

2º Suplente:            

 

Comissão Fiscal: 

Presidente:            

1º Fiscal:            

2º Fiscal:            

 
Demais presentes 



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada dia ........... de ............... de 2015. 

 

Aos ........... dias do mês de ................. de dois mil e quinze em uma das dependências da 

Escola Municipal (nome da escola), situada (endereço completo), reuniram-se em 

assembleia geral extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de 

efetivar a substituição do (a) Presidente da Comissão Fiscal, o (a) Sr. (a) (nome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que renunciou o seu 

cargo por motivos particulares conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente da 

Diretoria Executiva, sendo nomeado pelos presentes o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), para ocupar o cargo de Presidente da 

Comissão Fiscal, prometendo cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o 

bem da Comunidade Escolar e Local, visando complementar o mandato. Nada mais 

havendo, eu, (nome completo) que servi como Secretário (a), lavrei a presente Ata que 

vai assinada por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

 

Manaus, ...............de .......... de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada dia ........... de .................... de 2015. 

 

Aos ............. dias do mês de ............. de dois mil e quinze em uma das dependências da 

Escola Municipal (nome da escola), situada (endereço completo), reuniram-se em 

assembleia extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de efetivar a 

substituição do (a) 1º Fiscal da Comissão Fiscal, o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que renunciou o seu cargo por motivos 

particulares conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente da Diretoria 

Executiva, sendo nomeado pelos presentes o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, RG, e CPF), para ocupar o cargo de 1º Fiscal da Comissão 

Fiscal, prometendo cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da 

Comunidade Escolar e Local, visando complementar o mandato. Nada mais havendo, eu 

(nome completo) que servi como Secretário (a), lavrei a presente Ata que vai assinada 

por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

 

Manaus, ...... de ................ de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada dia ........... de ............... de 2015. 

 

Aos ............. dias do mês de .............. de dois mil e quinze em uma das dependências da 

Escola Municipal (nome da escola), situada (endereço completo), reuniram-se em 

assembleia extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de efetivar a 

substituição do (a) 2º Fiscal da Comissão Fiscal, o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que renunciou o seu cargo por motivos 

particulares conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente da Diretoria 

Executiva, sendo nomeado pelos presentes o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, RG, e CPF), para ocupar o cargo de 2º Fiscal da Comissão 

Fiscal, prometendo cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da 

Comunidade Escolar e Local, visando complementar o mandato. Nada mais havendo, eu 

(nome completo) que servi como Secretário (a), lavrei a presente Ata que vai assinada 

por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

 

Manaus, ........... de ............ de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal ......................Realizada no 

dia ............. de ........... de 2015. 

 

Aos .......... dias do mês de ................. de dois mil e quinze, sito à Rua................., nº ....., 

Bairro ............., CEP: ................., em uma das dependências da Escola 

Municipal.................................................., reuniram-se em assembleia extraordinária os 

membros da Comunidade Escolar e Local com a finalidade de efetivar a substituição do 

(a) Presidente da Diretoria Executiva do Conselho Escolar, conforme art. 14 § 2º do 

Estatuto Social, o (a) Senhor (a) (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, endereço, RG, e CPF), que saiu da direção da escola, tomando posse como 

substituto (a) legal o (a) atual diretor (a), o (a) Senhor (a) (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF). Prometendo cumprir 

fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da Comunidade Escolar e Local, 

ficando ajustado que a conta do Banco do Brasil será transferida para o nome do (a) atual 

Presidente o (a) Senhor (a) (nome completo), para o bom andamento dos trabalhos 

realizados pelo Conselho Escolar. Nada mais havendo, eu, (nome completo), que servi 

como Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela Diretoria 

Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

Manaus, .......... de ........ de 2015. 

Secretária –              

Diretoria Executiva: 

Presidente –              

Vice Presidente –             

Secretário –              

1º Secretário –             

Tesoureiro –              

Conselho Fiscal 

Presidente –              

1º Conselheiro –             

2º Conselheiro –             

Demais Presentes: 

              

              

              



Ata de Alteração do Estatuto Social do Conselho 

Escolar da Escola Municipal ....................................... 

 

Aos .......... dias do mês de .......... de dois mil e quinze, em uma das dependências da 

Escola Municipal ............................................., reuniram-se em assembleia geral 

extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de efetivar a alteração 

do Art. 2º do Estatuto Social do Conselho Escolar devido à alteração no nome da rua 

realizada pela Prefeitura de Manaus, sendo o endereço anterior: 

..................................................... passando a ser ........................................................... 

Nada mais havendo, eu, ........................................... que servi como Secretário (a), lavrei 

a presente Ata que vai assinada por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e 

demais presentes. 

 

Manaus, ........ de ........ de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada dia ........... de .................... de 2015. 

 

Aos ............. dias do mês de ............. de dois mil e quinze em uma das dependências da 

Escola Municipal (nome da escola), situada (endereço completo), reuniram-se em 

assembleia extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de efetivar a 

substituição do (a) 1º Fiscal da Comissão Fiscal, o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que renunciou o seu cargo por motivos 

particulares conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente da Diretoria 

Executiva, sendo nomeado pelos presentes o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, RG, e CPF), para ocupar o cargo de 1º Fiscal da Comissão 

Fiscal, prometendo cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da 

Comunidade Escolar e Local, visando complementar o mandato. Nada mais havendo, eu 

(nome completo) que servi como Secretário (a), lavrei a presente Ata que vai assinada 

por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

 

Manaus, ...... de ................ de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Escolar da Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada dia ........... de ............... de 2015. 

 

Aos ............. dias do mês de .............. de dois mil e quinze em uma das dependências da 

Escola Municipal (nome da escola), situada (endereço completo), reuniram-se em 

assembleia extraordinária os membros do Conselho Escolar com a finalidade de efetivar a 

substituição do (a) 2º Fiscal da Comissão Fiscal, o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que renunciou o seu cargo por motivos 

particulares conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente da Diretoria 

Executiva, sendo nomeado pelos presentes o (a) Sr. (a) (nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, RG, e CPF), para ocupar o cargo de 2º Fiscal da Comissão 

Fiscal, prometendo cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da 

Comunidade Escolar e Local, visando complementar o mandato. Nada mais havendo, eu 

(nome completo) que servi como Secretário (a), lavrei a presente Ata que vai assinada 

por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e demais presentes. 

 

Manaus, ........... de ............ de 2015. 

 

Secretária:              

 

Diretoria Executiva 

Presidente:              

Vice Presidente:             

Secretário Geral:             

1º Secretário:             

Tesoureiro:              

 

Conselho Fiscal 

Presidente:              

1º Fiscal:              

2º Fiscal:              

 

Demais Presentes: 

              

              

              

              

              

              



Ata de Eleição e Posse do Conselho Escolar da 

Escola Municipal (nome da escola). Realizada no dia 

(dia, mês e ano). 

 

Aos .................dias do mês de ....................do ano de ................, às ......... horas, na (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, reuniram-se em Assembleia 

Geral de Eleição e Posse dos Conselheiros os membros do Conselho Escolar da Escola 

Municipal (escrever o nome completo da escola), Assumiu a presidência do trabalho, por 

aclamação unânime, o senhor, (escrever o nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (escrever o endereço completo: Rua, Nº, 

Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, convidando a mim, (escrever o nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, para secretariar a sessão, a que 

aceitei. A  pedido da presidência dos trabalhos, li a ordem do dia, para a qual fora convocada 

esta Assembleia Geral Ordinária e que tem o seguinte teor: Destituir e efetivar a substituição 

com base no art. 21 VII os membros da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal em razão do 

abandono de seus cargos, o (a) Senhor (a) (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, endereço, RG, e CPF), conforme art. 14 § 2º do Estatuto Social,  que saiu da 

direção da escola e não entregou carta de renúncia; o SECRETARIO (A) GERAL, conforme art 

64 do Estatuto Social, o (a) Senhor (a) (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, endereço, RG, e CPF), que afastou-se da escola sem entregar carta de renúncia, 

por motivo da mesma está em reforma; o 1º SECRETARIO, conforme art. 50 inciso I do Estatuto 

Social, o (a) Senhor (a) (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, 

RG, e CPF), que transferiu-se da escola sem deixar carta de renúncia, por motivo da mesma 

está em reforma; TESOUREIRO, conforme art. 46 do Estatuto Social, o (a) Senhor (a) (nome 

completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF),que pediu remoção 

da escola e não deixou carta de renúncia, por motivo da mesma está em reforma; 1º 

SUPLENTE, conforme art. 64 do Estatuto Social, o (a) Senhor (a) (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que transferiu-se  da escola 

sem deixar carta de renúncia, por motivo da mesma está em reforma; PRESIDENTE DA 

COMISSÃO FISCAL, conforme art. 46 do Estatuto Social, o (a) Senhor (a) (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, e CPF), que pediu remoção da escola 

sem deixar carta de renúncia, por motivo da mesma está em reforma,  ficando os membros 

comprometidos a cumprir fielmente com suas obrigações assumidas para o bem da 

Comunidade Escolar e Local. Iniciando-se à eleição dos Conselheiros para a Diretoria Executiva 

e Comissão Fiscal, para a complementação do biênio de ....... a ...... (período em vigor), 

conforme art. 49 do Estatuto Social, tendo o seguinte resultado: votaram ___ representantes dos 



funcionários administrativos, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; 

votaram ___ representantes do pessoal técnico ou docente, com ___ votos válidos, ___ votos 

nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes do pessoal discente, com ___ votos 

válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes dos pais ou 

responsáveis de alunos, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; 

votaram ___ representantes da comunidade local, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ 

votos em branco. Diretoria Executiva – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado 

civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, 

CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Vice-Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado 

civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, 

CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Secretário Geral: (nome completo, nacionalidade, estado 

civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, 

CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 1º Secretário: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), 

nesta cidade de Manaus-AM; Tesoureiro: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, 

CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta 

cidade de Manaus-AM; 1º Suplente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF 

Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade 

de Manaus-AM; 2º Suplente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, 

RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM. Comissão Fiscal – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), 

nesta cidade de Manaus-AM; 1º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, 

CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta 

cidade de Manaus-AM; 2º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF 

Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (o endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade 

de Manaus-AM. O presidente após apurados os votos, deu posse imediata aos eleitos, para 

suas funções e atribuições que se iniciam nesta data, compreendendo o mandato de 20..... à 

20..... Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Presidente suspendeu a 

sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como Secretária em 01 

via e 02 folhas e, depois de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada 

pelo Presidente da Assembleia, por mim, Secretária e por todos os demais presentes, que 

passam a ser considerados membros fundadores. 

 

Manaus,......de............................. de 20..... 

 

 



Presidente da Assembléia:            

Secretária:               

 

Diretoria Executiva: 

Presidente:               

Vice-Presidente:              

Secretário Geral:              

1º Secretário:              

Tesoureiro:               

1º Suplente:               

2º Suplente:               

 

Comissão Fiscal: 

Presidente:               

1º Fiscal:               

2º Fiscal:               

 

Assinaturas dos presentes: 



Ata de Assembleia Geral da APMC da 

Escola Municipal (nome da escola). 

Realizada no dia ....... de .......... de 2015. 

 

Aos .......... dias do mês de ............. do ano de dois mil e quinze, às ........ horas, na 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, reuniram-se 

em Assembleia Geral os senhores associados da Associação de Pais, Mestres e 

Comunitário/APMC (escrever o nome completo da escola). Assumiu a presidência do 

trabalho, por aclamação unânime, o senhor, (escrever o nome completo, nacionalidade, 

estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (escrever o endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM, convidando a mim, 

(escrever o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), 

residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM, para secretariar a sessão, a que aceitei. A pedido da presidência dos 

trabalhos, li a ordem do dia, para a qual fora convocada esta Assembleia Geral e que 

tem o seguinte teor: a) transformação da Associação de Pais, Mestres e 

Comunitários para  Conselho Escolar; b) aprovação da mudança da 

denominação; c) aprovação da mudança no Estatuto; d) eleição e posse da 

Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente 

explicou em breves palavras acerca da necessidade de transformação da APMC em 

Conselho Escolar. Após os devidos esclarecimentos, o Presidente pos em votação a 

aprovação da transformação da APMC (denominação completa da APMC) em 

Conselho Escolar (denominação completa), e consequentemente a nova denominação, 

obtendo dos presentes aprovação unânime. Dando continuidade, em razão da 

transformação e da mudança da denominação, foi posto em votação a aprovação do 

NOVO ESTATUTO do Conselho, que após leitura, foi aprovado por todos os presentes 

sem modificações. O Presidente informou aos presentes que o Conselho Escolar da 

Escola Municipal (nome da escola) permanecerá com sua sede e foro jurídico na 

Comarca de Manaus, sito à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP (do bairro), 

nesta cidade de Manaus-AM. A seguir, o Presidente declarou aberto o processo 

eleitoral para os cargos da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal, para o biênio de 

.......... a .........., tendo o seguinte resultado: votaram ___ representantes dos 

funcionários administrativos, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em 

branco; votaram ___ representantes do pessoal técnico ou docente, com ___ votos 

válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes do 

pessoal discente, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; 

votaram ___ representantes dos pais ou responsáveis de alunos, com ___ votos 

válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco; votaram ___ representantes da 

comunidade local, com ___ votos válidos, ___ votos nulos e ___ votos em branco. 

Diretoria Executiva – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, 



Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Vice-Presidente: (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; Secretário 

Geral: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), 

residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de 

Manaus-AM; 1º Secretário: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF 

Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta 

cidade de Manaus-AM; Tesoureiro: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, 

Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 1º Suplente: (nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à 

(endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 2º Suplente: 

(nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e 

domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM. 

Comissão Fiscal – Presidente: (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, 

CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), 

nesta cidade de Manaus-AM; 1º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (endereço completo: Rua, Nº, 

Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM; 2º Fiscal: (nome completo, nacionalidade, 

estado civil, profissão, CPF Nº, RG Nº), residente e domiciliado à (o endereço 

completo: Rua, Nº, Bairro, CEP), nesta cidade de Manaus-AM. O presidente após 

apurados os votos, deu posse imediata aos eleitos, para suas funções e atribuições 

que se iniciam nesta data, compreendendo o mandato de ........ a ......... Ficando livre a 

palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Presidente suspendeu a sessão pelo 

tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como Secretária em 01 via e 

02 folhas e, depois de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue 

assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim, Secretária e por todos os demais 

presentes, que passam a ser considerados membros fundadores. 

 

Manaus, _____ de __________ de 2015 

 

Presidente da Assembleia:          

 

Secretária:             

 

OBS.: SE A ATA FOR DIGITADA, FAVOR APRESENTAR NESTE FORMATO, 

FICANDO A ASSINATURA DA DIRETORIA E DA COMISSÃO EM OUTRA FOLHA 

PARA FACILITAR CORREÇÃO DE EVENTUAIS ERROS DE DIGITAÇÃO. FAVOR 

CHECAR CRITERIOSAMENTE O NOME, N° DE RG E CPF DOS ELEITOS. FAVOR 

NÃO ALTERAR AS MARGENS LATERAIS PARA FACILITAR A COLAGEM E 

CÓPIA NO LIVRO. 



 

Diretoria Executiva: 

 

Presidente:             

Vice-Presidente:            

Secretário Geral:            

1º Secretário:            

Tesoureiro:             

1º Suplente:             

2º Suplente:             

 

Comissão Fiscal: 

 

Presidente:             

1º Fiscal:             

2º Fiscal:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




