
PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 31/12/2022

Data, Hora e Local: 08 de junho de 2022, às 10:00 horas, na 
sede social da VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. 
(“Companhia”), na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, 
na Avenida Carrinho Cunha, nº 1.521, Galpão 02, Cidade 
Empresarial Nova Aliança, CEP 75913-200. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Gustavo 
Henrique Paganoto Moscatelli; Secretário: Paulo Cezar dos 
Reis Alves. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do 
capital social da Companhia. Deliberações: Após exame e 
discussão das matérias constantes na ordem do dia, a única 
acionista decidiu, sem reservas ou ressalvas, aprovar a redução 
do capital social da Companhia, por ser este considerado 
excessivo, nos termos do art. 173 da Lei das S.A., no valor 
de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), 
passando o capital social de R$ 133.519.124,17 (cento e trinta e 
três milhões, quinhentos e dezenove mil, cento e vinte e quatro 
reais e dezessete centavos) para R$ 68.519.124,17 (sessenta e 
oito milhões, quinhentos e dezenove mil, cento e vinte e quatro 
reais e dezessete centavos). A redução aprovada se dará sem o 
cancelamento de ações da Companhia e mediante a restituição 
à Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda., em 
moeda corrente nacional, do valor integral de R$ 65.000.000,00 
(sessenta e cinco milhões de reais). A redução do capital 
social ora deliberada somente se tornará eficaz e o pagamento 
da restituição de capital somente se dará após o decurso 
do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, 
de acordo com o art. 174 da Lei das S.A. Transcorrido referido 
prazo, será a presente ata levada a registro perante a Junta 
Comercial e os acionistas providenciarão a correspondente 
assembleia geral extraordinária da Companhia para refletir a 
redução do capital social no Estatuto Social da Companhia. 
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida, 
conferida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli 
– Presidente. Paulo Cezar dos Reis Alves – Secretário. 
Acionista: Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. 
(representada por seus diretores Gustavo Henrique Paganoto 
Moscatelli e José Geraldo Santana Franco Junior). A presente é 
cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio Verde, 08 
de junho de 2022. Mesa: Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli 
– Presidente; Paulo Cezar dos Reis Alves – Secretário.
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