ATA DE ASSEMBLÉIA
Aos ........ dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), reunidos em primeira convocação, às ....... horas, à Rua ........................................, n.º......, subscritores do capital da ........................................ (denominação da companhia em organização), representando a totalidade (ou ......... %) do capital social, conforme foi verificado na Lista de Presença, conferida com o boletim de subscrição, assumiu a presidência da Assembléia, por aclamação, o fundador .................................... (nome completo e por extenso de quem assumiu a presidência da reunião), que para Secretário convidou o subscritor .............................................. (nome completo e por extenso). 
- Constituída a Mesa, declarou o Presidente instalada a Assembléia, por haver número suficiente, representando mais da metade do capital social e determinou que se procedesse, por mim, a leitura do anúncio da convocação desta Assembléia publicado nos jornais ........................... e .............................. (nomes dos jornais que publicaram a convocação), dos dias................................................... (dias do mês em que os anúncios foram publicados) do mês de .............. do corrente ano, com o seguinte teor: 
(transcrever o anúncio de convocação) ....................................................... 
- O Presidente, a seguir, convidou os senhores subscritores a depositarem na urna as Cédulas com os nomes dos três peritos ou da empresa especializada, proibidos de votar, na forma do § l.º do art. 129 da Lei n.º 6.404/76, os............... (número) fundadores, proprietários e subscritores do bem a ser avaliado. Finda a votação, apurados os votos, foi verificado terem sido escolhidos, por unanimidade, para peritos .................., (nome completo e por extenso), 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 dois peritos, escolhidos todos segundo o art. 8º da Lei n.º 6.404/76) (se a peritagem for por empresa, substituir, nesta ata, os nomes dos peritos pela denominção da empresa especializada). 
- Finda a votação, apurados os votos, foi verificado ter sido escolhida, por unanimidade, para a peritagem, a empresa .........................................., (denominação da empresa especializada), estabelecida à Rua ........................, .n.º ....., CNPJ n.º ........................................., representada pelo Sr. ......................................., (nome completo e por extenso), esclarecendo o Presidente que providenciaria o necessário para a realização da perícia. Suspensa a sessão, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, o que fiz, como Secretário, em ..................... (número e por extenso) folhas digitadas, em ..................... (número e por extenso) vias de igual teor, foi reaberta a sessão, lida e aprovada a mesma ata, que vai assinada por todos os subscritores presentes.
Deve constar visto de advogado

