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Ata da 1" Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia no ano de 2017.
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, com início às quinze horas,
no gabinete número vinte e três do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a primeira
reunião ordinária de dois mil e dezessete da Comissão de Minas e Energia da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com o objetivo de instalar a Comissão
composta pelos deputados nomeados no Diário da Assembleia número 12.579 do
dia nove de março de dois mil e dezessete. Em conformidade ao estabelecido no
parágrafo primeiro do artigo sessenta e quatro do regimento interno da Assembleia
Legislativa, a sessão foi aberta sob a presidência do deputado estadual Simeyzon
Silveira (PSC) e contou com a presença dos ilustres deputados estaduais: Eliane
Pinheiro (PMN), José Nelto (PMDB),Lincoln Tejota (PSD), Lissauer Viveira (PSB),
Luis Cesar Bueno (PT) e Talles Barreto (PSDB). Aberta a sessão, o Presidente
informou o objetivo da reunião e que o momento era oportuno para apresentação
de candidaturas aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Comissão. Foi
apresentado o nome do deputado Simeyzon silveira para Presidente e do deputado
Lincoln Tejota para Vice-Presidente, sem mais candidaturas, colhidos os votos,
restaram eleitos por unanimidade. Na sequência os eleitos agradeceram aos pares o
voto de confiança. O Presidente reafirmou sua disposição e compromisso nas
matérias dos setores mineral, energético e de biocombustÍveis do Estado de Goiás,
sempre em defesa dos interesses da sociedade goiana. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Para constar,
lavrou-se a presente ata que, apó lida e aprov da, será assinada pelos presentes.
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