ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Aos ........ dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), reunidos em primeira convocação (ou segunda ou terceira convocação), à Rua ....................., n.º ......, nesta cidade, os acionistas da ..........................................(denominação da companhia), representando ................... % (transcrever por extenso) do capital social, como se verifica no Livro de Presença, assumiu a presidência desta assembléia, por aclamação, o acionista .............................................. (nome completo e por extenso), que convidou a .................................... (nome do convidado para l.º secretário) e ................................................ (nome do convidado para 2º secretário) para primeiro e segundo Secretários, respectivamente. 
Constituída a mesa, o Presidente deu por instalada a assembléia e iniciados os trabalhos, determinando que o primeiro secretário procedesse a leitura do anúncio de convocação, publicado de acordo com a Lei n.º 6.404/76, no dia .... do mês corrente e do teor seguinte:
(transcrever integralmente o tor da convocação publicada em jornais) 
- A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da assembléia, passei a leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras criadas pela Lei n.º 6.404/76 e, finalmente, a leitura do parecer do Conselho Fiscal, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em ..... do mês de ................... do ano de ..... (por extenso), documentos esses todos publicados pelo Diário Oficial do Estado de ..............................., os quais estiveram a disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. 
- A seguir, o Presidente determinou que fosse lida, e eu o fiz, a proposta da administração e o respectivo parecer do Conselho Fiscal, para que fosse absorvido o prejuízo do exercício encerrado, no valor de R$.......................................... (transcrever também por extenso), pela utilização do saldo da Reserva de ................... (mencionar a reserva ou as reservas que serão utilizadas para absorver o prejuízo), de acordo com o disposto na Lei n.º 6.404/76. Submetida a votação, a absorção do prejuízo pela Reserva já referida, foi aprovada por unanimidade. 
- A seguir, e dentro dos itens do anúncio de convocação desta assembléia, o Presidente determinou que fosse lida, e eu o fiz, a proposta da administração e o respectivo parecer do Conselho Fiscal, para que fosse feita a capitalização parcial da Reserva de Correção Monetária do Capital, conforme art.167 da Lei n.º 6.404/76, pela parcela de .................................................... (valor que vai ser capitalizado, transcrito também por extenso). Submetida a votação, a capitalização parcial da Reserva de Correção Monetária do Capital foi aprovada por unanimidade. 
- A seguir, o Presidente submeteu a aprovação da assembléia, dentro dos itens do anúncio de convocação desta assembléia, a alteração do valor unitário de cada ação, de ...................................... (valor da ação, antes da alteração, transcrito também por extenso) para .................................. (novo valor de cada ação, transcrito também por extenso), por força da capitalização da Reserva de Correção Monetária do Balanço. Submetida a aprovação, a alteração do valor unitário de cada ação foi aprovada por unanimidade. 
- Em seguida, o Presidente da assembléia propôs a modificação do texto do art. ...... (artigo referente a capital) do Estatuto Social que, por força da capitalização da Reserva de Correção Monetária do Balanço, passara a ter os seguintes termos: 
"Art. ...... - O capital social que e de .............................................. (valor do capital, antes do aumento, transcrito por extenso), dividido em...... (quantidade de ações, transcrita também por extenso) ações ordinárias e nominativas, do valor de. ............................................... (valor antes do reajuste decorrente do aumento do capital) cada uma, passa a ser de................. (valor do capital social, com o aumento, transcrito também por extenso), mantendo-se dividido pela mesma quantidade de ações, cujo valor unitário passa a ser de.......................... (o novo valor de cada ação, transcrito também por extenso)".
- Votados, os termos do art. ...... do Estatuto Social foram aprovados por unanimidade. 
- Determinou o Presidente, a seguir, que se passasse a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de .............................................. (por extenso) e, recolhidas as cédulas, foi verificado terem sido reeleitos (ou eleitos) para membros efetivos: .............................. (nome completo e por extenso), nacionalidade .........., estado civil ..........................., profissão............................, CIC no.............. Cédula de Identidade RG n.º ..............., residente e domiciliado a Rua ............................, n.º ......., na cidade de ......................., Estado de ........................... (nome e qualificação completa dos outros dois membros efetivos do Conselho Fiscal), e para membros suplentes .................... (nome completo e por extenso), nacionalidade .........., estado civil ............................., profissão ........................., CIC n.º ............... Cédula de Identidade RG n.º ....................................., resident e domiciliado à Rua .................................., n.º ......., na cidade de .........................., Estado de ....................... (nome dos outros dois membros suplentes do Conselho Fiscal, com qualificação completa). 
- A seguir, o Presidente declarou que, ainda em cumprimento as disposições estatutárias e ao anúncio de convocação, a assembléia deveria fixar a remuneração da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de .......................................... (por extenso) e, por proposta do acionista ............................. (nome de quem sugeriu os novos honorários), aprovada por unanimidade, foi fixada a remuneração de ......................... (valor por extenso) mensais para cada um dos Diretores (se forem valores diferentes, especificar quais são e em relação a que cargos) e ........................................................... (valor por extenso) mensais para cada membro do Conselho Fiscal. 
- Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata no livro próprio e que depois de lida em sessão reaberta, foi aprovada por unanimidade. Eu, ............................................ (nome completo e por extenso), secretario, escrevi a presente ata que vai por mim assinada, pelo Presidente da assembléia e pelos acionistas presentes.
_________________________
Assinaturas
Data e assinaturas:

