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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – 2020 
 

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. – GOIASGÁS 
 

CNPJ: 04.583.057/0001-11 
 

Em conformidade com a legislação em vigor e com as disposições estatutárias, apresentamos o 

Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. – 

GOIASGÁS e os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2020. 

 

1. HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 
 

A AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS, constituída em 24 de julho de 2001, com 

sede na cidade de Goiânia - GO, é uma sociedade por ações, de economia mista, autorizada a funcionar 

de acordo com a Lei Estadual nº 13.641, de 09 de junho de 2000, com a finalidade de distribuir gás 

natural canalizado, com exclusividade, a todo o Estado de Goiás, tem como sócios, além do Estado de 

Goiás, a TERMOGÁS S/A, PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO, Empresa Sul Americana de Montagens S/A - 

EMSA, Goiás Construtora Ltda, GAE Construção e Comércio Ltda, Sobrado Construções Ltda, GOIARTE – 

Goiás Artefatos de Cimento Ltda. 

 
 

1.1 AÇÕES EMPRESARIAIS E PRINCIPAIS DESAFIOS 
 

Hoje, o principal desafio para consolidação da distribuição do Gás Natural no estado está 

relacionado às questões afeitas ao suprimento competitivo desse energético, de forma suficiente e 

segura para todo o Estado de Goiás. E, estas questões vêm sendo avaliadas e discutidas em 

profundidade com os agentes do setor no país, ao longo dos anos, através da mobilização de esforços de 

todos os sócios da GOIASGÁS. 

 

Com o objetivo de antecipar a oferta de gás natural canalizado à população do Estado de Goiás, a 

Diretoria Executiva da GOIASGÁS vem desenvolvendo os estudos e várias ações com vistas a avaliar, 

buscar e implementar as rotas tecnológicas viáveis para o transporte do gás natural, a saber: 
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1.1.1 - GASODUTO DE TRANSPORTE  

A alternativa de transporte do gás por gasoduto, quando disponibilizada, é a que dará a condição 

para operação comercial definitiva para a GOIASGÁS, alavancando a construção de toda a rede de 

distribuição de gás no Estado.  

 

A GOIASGÁS em 2020 continuou a acompanhar o desenvolvimento do Projeto do Gasoduto do 

Brasil Central, cujo a Licença de Instalação – LI foi emitido pelo IBAMA em novembro de 2013. Este 

Projeto tem o objetivo de prover o suprimento contínuo de gás natural, por meio do modal dutoviário a 

partir do Gasoduto Bolívia – Brasil, para os estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.  

        

2. PRINCIPAIS AÇÕES DE 2020 

 

Tendo por objetivo atingir o equilíbrio financeiro, mesmo antes de dispor do suprimento de gás, 

mantivemos em 2020 o programa de otimização de custos / despesas da Companhia.  

 

Em 2020, como forma de identificar um supridor de gás natural com fornecimento contínuo, 

seguro e com preço competitivo, a Goiasgás avançou significativamente no processo de 

desenvolvimento de Projetos de Gás Natural de Origem Renovável – Biometano e BioGNL. 

 

Goiânia, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
__________________________ 
Marcelo Alves de Sousa 
Diretor Presidente 
 
 
 
____________________________ 
André Gustavo Lins de Macêdo 
Diretor Administrativo Financeiro 
Diretor Técnico Comercial 
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