
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

GOIÁS ALIMENTOS S.A.
CNPJ (MF) Nº 05.207.895/0001-53

NIRE Nº 52300009502
Os Senhores Acionistas da Goiás Alimentos S.A. são convidados pelo Con-
selho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral, na forma do
Estatuto Social e dos artigos 123, 124, 132 e 135 da Lei 6.404/76 e altera-
ções posteriores, que se realizará, no dia 23 de abril de 2022, em formato
digital, às 08:00 horas em primeira convocação, havendo quórum, e às
09:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2021;
2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício;
3) Propor alteração do número de conselheiros do Conselho de Adminis-
tração;
4) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração;
5) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exer-
cício corrente;
6) Fixar remuneração dos administradores e dos membros conselho fiscal.
Após as deliberações da presente convocação, será feita aos acionistas
explanação do planejamento das atividades e ações da companhia, con-
forme descrito abaixo:
a) Apresentação do programa de atividades para 2022/2023;
b) Apresentação de proposta de parceria para o envase de ervilha a ter-
ceiros;
c) Discussão da conveniência da integralização de créditos de acionistas
e não acionistas no capital social da empresa;
d) Apresentação de proposta de investimento para a produção de suple-
mento alimentar derivado do resíduo do tomate - startup Unievangélica; 
e) Oferta de ações em tesouraria e subscrição de capital autorizado.
A Assembleia Geral Ordinária será realizada exclusivamente por meio DI-
GITAL, ou seja, os acionistas só poderão participar e votar a distância. Será
utilizada a ferramenta ZOOM, que permite a visualização do acionista (ima-
gem e áudio) e cujo acesso será possível por meio de link eletrônico, aces-
sado via computador ou smartphone, que será enviado aos acionistas
identificados por seu CPF com 24 horas de antecedência. A Sra. VALDI-
RENE GOURETE DA LUZ, telefone (62) 3389.9913, e-mail
valdirene@goialli.com.br será a secretária da assembleia e poderá sanar
todas as dúvidas, inclusive realizando testes para acesso à ferramenta aos
acionistas que desejarem, e será para quem os acionistas deverão enca-
minhar, obrigatoriamente, até 48 horas antes da assembleia: (1) um nú-
mero de telefone com aplicativo de mensagem e (1) um endereço pessoal
de e-mail válido para os quais ela enviará o link para o acesso à AGO re-
mota. Conforme orientações da IN DREI Nº 79 DE 14 DE ABRIL 2020, será
discutida a pauta indicada no Edital de Convocação e após, suas respec-
tivas deliberações. 
Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à disposição
para consultas na sede da empresa, os documentos de que trata o art. 133
da Lei 6.404/76 relativo ao exercício social de 31/12/2021.

Goianésia, GO, 16 de março de 2021. 
Jalles Fontoura de Siqueira

Presidente do Conselho de Administração
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