
ATENÇÂO  Siga este modelo que contém todas as informações necessárias, é importante 
também que a letra seja legível. Esta Ata deve ser lavrada no Livro Específico para as 
Conferências. Deve ser tirada cópia e enviada para o Comitê Estadual, junto com os Relatórios 
das Assembleias de Base/Plenárias de Filiados em no máximo
5 (cinco) dias após a Conferência Municipal.

MODELO DE ATA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL

Lista de presença com nomes completos e assinaturas dos filiados (ou delegados) participantes da
Conferência  Municipal  do PCdoB de                                                                                            , Estado de
Minas Gerais, realizada no dia                      de                                                                   de 2019
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 – 
7 – 
8 – 
9 – 
10 – 
11 – 
12 – 
13 – 
14 – 
15 – 

etc. ....

Aos                    dias  do mês de                                                          de 2019, às                      h o r a s , no
endereço                                                                    , foi realizada a Conferência Municipal do Partido
Comunista do Brasil –  PCdoB no município de                                                             , E s t a d o d e Minas
Gerais.        Verificado        o        quórum,        a        reunião        foi        aberta        pelo     camarada
                                                               ,  sendo  eleitos  para  presidir  e   secretariar  os  trabalhos  os
camaradas                                                      e                                                              ,
respectivamente. Foi apresentada a Ordem do Dia, sendo: 1) Debate da Resolução Política do Comitê
Central: “ Fortalecer e ampliar a oposição a Bolsonaro. Defesa da Democracia é o eixo da unidade; 2)
Discussão e deliberação sobre o Projeto de Resolução de Construção Partidária e pré-projeto elaborado
pelo Comitê Municipal; 3) Balanço do trabalho de direção do respectivo organismo partidário; 4) Eleição
dos novos e das novas integrantes do Comitê Municipal e eleição de delegados(as) à 18ª Conferência
Estadual do PCdoB de Minas Gerais. Em relação ao debate da resolução política do Comite Central e a
discussão e deliberação sobre o proejto de construção partidária e pré-projeto eleitoral elaborado pelo
Comitê Municipal foi facultada a palavra e                                               camaradas opinaram, sendo
aprovadas ao final as seguintes deliberações:

Em seguida, passou-se à discussão do Balanço das atividades da direção municipal, definição do número
de membros e eleição dos seus dirigentes para o mandato 2019-2021. Após a aprovação,  por  
                                  votos favoráveis, decidiu-se que o Comitê Municipal será composto por                
membros, também através de voto secreto e na forma uninominal prevista no Estatuto Partidário, ocorreu
a eleição para o Comitê Municipal, sendo eleitos e empossados os seguintes camaradas:



1)  Presidente- Nome:_________________________________________________          (Por ___ votos 
Título de Eleitor  nº ______________________ zona:_______ seção_______
CPF _______________________  Telefone: (       )______________________
E-mail: ______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________Nº _____________Bairro: 
________________________
Cep:_______-______
Nome da mãe: _______________________________________________________________

2) Secretário(a) de Organização- Nome: _________________________________________
.

Título de Eleitor  nº ______________________ zona:_______ seção_______
CPF _______________________  Telefone: (       )______________________
E-mail: ______________________________________________________________
Endereço:_______________________________Nº _____________Bairro: ________________________
Cep:_______-______
Nome da mãe: _______________________________________________________________

3) Secretário(a) de Finanças- Nome: _________________________________________
Título de Eleitor  nº ______________________ zona:_______ seção_______
CPF _______________________  Telefone: (       )______________________
E-mail: ______________________________________________________________
Endereço:_______________________________Nº _____________Bairro: ________________________
Cep:_______-______
Nome da mãe: _______________________________________________________________

4) Membro do Pleno-Nome:  _________________________________________

Título de Eleitor  nº ______________________ zona:_______ seção_______
CPF _______________________  Telefone: (       )______________________
E-mail: ______________________________________________________________
Endereço:_______________________________Nº _____________Bairro: ________________________
Cep:_______-______
Nome da mãe: _______________________________________________________________

5) Membro do Pleno-Nome: _________________________________________

Título de Eleitor  nº ______________________ zona:_______ seção_______
CPF _______________________  Telefone: (       )______________________
E-mail: ______________________________________________________________
Endereço:_______________________________Nº _____________Bairro: ________________________
Cep:_______-______
Nome da mãe: _______________________________________________________________

(etc.)  [ havendo outros membros, dar sequência, com as mesmas informações ]

Por último, passou-se à eleição dos delegados à 18ª. Conferência Estadual, conforme o estabelecido nas 
Normas do Comitê central e nas Normas Complementares do Comitê Estadual. Tendo participado do 
processo           (nº.)



militantes   (re)cadastrados,   o   que   dá direito  a                 delegados   e   tendo   havido  reuniões
preparatórias de                   (nº.) Organizações de Base, o que dá direito a mais                    delegados, 
foram eleitos os(as) seguintes camaradas (nome completo):
                                                                                                                                  , com              votos;
                                                                                                                                  , com              votos;
                                                                                                                                  , com              votos;
                                                                                                                                              , com                votos; 
(etc.). Findo esse processo, à parte, se reuniram os membros do novo Comitê Municipal com o objetivo

de escolher as respectivas funções, tendo sido eleitos, como Presidente,
                                                                               ,  com                            votos; como Secretário(a) de
Organização,                                                                                            , com                         v o t o s ; c o m o
Secretário(a)   de   Finanças,                                                                                                                ,   com
                  votos;                    (etc.)  [ se houver outros cargos além destes obrigatórios ]. Nada mais  
havendo   a   constar,   lavrei   a   presente   Ata   que,   aprovada,   vai   assinada   por   mim,
                                                                                                     , Secretário, e pelo Presidente,
                                                                                                     .

                                                                       , Secretário do Comitê Municipal

                                                                       _, Presidente do Comitê Municipal










	(etc.)  [ havendo outros membros, dar sequência, com as mesmas informações ]

