ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
Aos ........ dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), as........ horas, à Rua ................................., n.º ............., nesta Capital, devidamente convocados, reuniram-se os subscritores do capital de ................... os quais representavam a totalidade do capital social, conforme se verifica pela Lista de Presença conferida com o boletim de subscrição, e que são os seguintes: ...................................... (transcrever os nomes e a qualificação dos subscritores). Assumiu a presidência por aclamação da Assembléia o Sr. ......................................... que convidou a mim ...................................., para Secretário. 
Constituída, assim, a mesa, o Sr. Presidente declarou que a presente reunião tinha por finalidade nomear três peritos para avaliarem o patrimônio da firma individual .................................. registrada na Junta Comercial sob n.º. ......................, avaliação essa tendo por base o balanço contábil levantado em .......................... Como é do conhecimento de todos os presentes, destina-se o valor desses bens a integralização de parte do capital social da sociedade em organização, em sucessão àquela firma individual, cuja responsabilidade do ativo e passivo será assumida pela sociedade anônima que terá a denominação de ....................... 
- Em seguida, o Sr. Presidente mandou ler o edital de convocação publicado no Diário Oficial de ........................ e em (outro jornal) nos seguintes termos: ................ (transcrever a publicação do edital de convocação). 
- Procedeu-se a seguir a nomeação de três peritos que deverão avaliar os bens oferecidos pelo subscritor Sr. .............................................. para integralização de parte do capital que subscreve. 
- Procedida a votação, abstendo-se o interessado, verificou-se a escolha unânime dos Srs. ........................................... (nome completo e por extenso de um dos peritos), nacionalidade ..............., estado civil ................, profissão .........................., CIC n.º ................., Cédula de Identidade RG n.º ...................................., residente e domiciliado à Rua ...................................., n.º ................., na cidade de ..........................., Estado de .................... (seguem os nomes e qualificação dos outros peritos), os quais, consultados, declararam que aceitavam o cargo e prometeram fornecer o laudo de avaliação no prazo de .............. (por extenso) dias, tendo então o Sr. Presidente declarado que iria tomar as medidas necessárias para a realização da Assembléia geral de constituição definitiva da sociedade e medidas necessárias para a realização da perícia e que, em face de informação dos senhores peritos fixava a realização da Assembéia geral de constituição definitiva para o dia ........ de .................. de ..........., às ....... horas, no mesmo local, com a seguinte ordem do dia: 
a) apreciação do projeto dos Estatutos Sociais, e constituição definitiva da sociedade; 
b) eleição definitiva da sociedade; 
c) eleição da primeira Diretoria e Conselho Fiscal e fixação das remunerações respectivas.
- A seguir foi suspensa a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi lida e aprovada e vai assinada por todos os Srs. Subscritores.
Deve constar visto de advogado
(Data e assinaturas) 

