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NIRE Nº 52300009502
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DECONVOCAÇÃO 
Os Senhores Acionistas da Goiás Alimentos S.A. são con-
vidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, na forma do Estatuto Social e
dos artigos 123, 124, 132 e 135 da Lei 6.404/76 e altera-
ções posteriores, a ser realizada, no dia 25 de março de
2023, em formato presencial, na sede social da companhia,
situada na Rodovia GO 080, km 174, Zona Rural, Goiané-
sia-Goias, às 07:30 horas em primeira convocação, ha-
vendo quórum, e às 08:00 horas em segunda convocação,
com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1) Aprovar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2022;
2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exer-
cício;
3) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho
Fiscal para o exercício corrente;
4) Fixar remuneração dos administradores e dos mem-
bros do conselho fiscal.
Após as deliberações da presente convocação, será feita
aos acionistas explanação do planejamento das atividades
e ações da companhia, conforme descrito abaixo:
a) Apresentação do programa de atividades para
2023/2024;
b) Produção de Pomace – secagem mecanizada e startup
Unievangélica; 
c) Discussão da conveniência da integralização de crédi-
tos de acionistas e não acionistas no capital social da em-
presa;
d) Apresentação da nova linha do concentrador, adquirido
da Van den Bergh Unilever/Siol
e) Produção de milho em latas/Ervilhas;
f) Plantio, processamento, e comercialização de tomate
orgânico;
g) Geração energia solar;
Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram
à disposição para consultas na sede da empresa, os docu-
mentos de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76 relativo ao
exercício social de 31/12/2022.

Goianésia, GO, 16 de fevereiro de 2023.
Jalles Fontoura de Siqueira

Presidente do Conselho de Administração

PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 20/02/2023
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