ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA,
COOPERATIVISMO

PECUÁRIA E

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS DO

ANO DE DOIS MIL E QUINZE.

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e
quinze,

na sala da Comissão

de Agricultura,

Pecuária

e Cooperativismo

da

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sob a Presidência do ilustre Deputado
Francisco Jr., realizou-se a primeira reunião da Comissão do ano de 2015, com a
seguinte pauta: instalação da Comissão para a 188 Legislatura e eleição para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente.

Presentes os senhores Deputados titulares:

Francisco Jr., Jean, Lissauer Vieira, Dr. Antônio, Zé Antônio, Bruno Peixoto e Renato
de Castro. Presentes ainda os senhores Deputados suplentes: Iso Moreira, Nédio
Leite, Júlio da Retífica, Charles Bento, Francisco Oliveira, Paulo Cezar e Humberto
Aidar. Aberta a reunião, o Deputado Francisco Jr agradeceu a presença de todos,
bem como fez breve relato de sua passagem pela Comissão, a qual presidiu em
toda a 178 Legislatura. Em seguida, abriu-se inscrição para candidatura aos cargos
de Presidente e Vice-Presidente
quais

se

inscreveram

respectivamente.

os

Passou-se

Deputados presentes

da Comissão para o biênio 2015/2016,

senhores

Deputados

Jean

a eleição e houve votação

Lissauer

unânime

Lissauer Vieira para o cargo de Vice-Presidente

Vieira,

dos senhores

para ambos os cargos, sendo eleitos, portanto,

Deputado Jean para o cargo de Presidente da Comissão

o senhor

e o senhor Deputado

da Comissão, ambos para o biênio

2015/2016. A posse foi imediata, em conformidade
Interno da Assembleia

e

para os

com o que prevê o Regimento

Legislativa do Estado de Goiás. Ao assumir os trabalhos,"o

novo Presidente agradeceu a confiança e, em seguida, passou a palavra ao novo
Vice-Presidente

que também fez o mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, às

12h, o Presidente da Comissão encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se
a presente ata pelo Secretário da Comissão, Jocelino Antônio Lar njeiras Net.0~que
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lida e achada

conforme,

I Hlol'l'llll

pelos

senhores

Deputados

presentes.
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