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A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do

art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Os pet shops, clínicas veterinárias

e congêneres

que prestam

serviços de banho, tosagem, consultas ou quaisquer serviços de estética animal ficam
obrigados a realizar os seguintes procedimentos:
I - permitir o tutor do animal a visualizar

os respectivos

serviços

realizados, ressalvados os casos de procedimentos cirúrgicos, durante a realização de
qualquer procedimento realizado pelo estabelecimento;
11 - não realizar o transporte do animal em condições inadequadas,
precipuamente que não promovam o bem-estar animal, devendo o transporte ser apenas
realizado em veículo com identificação do estabelecimento

o qual o animal está sob os

cuidados;
111

-

o

estabelecimento

deve

ter

acomodações

com

espaço,

revestimento, ventilação e iluminação adequadas que promovam o bem-estar animal;
IV - os estabelecimentos

devem fixar, nos veículos

que façam o

transporte de animais, placas informando os números telefônicos dos órgãos públicos
municipais,

estaduais

e federais,

responsáveis

pela fiscalização

e recebimento

denúncias relacionadas a esse tipo de serviço.
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Art. 20 A identificação

do profissional

que realizará

o

procedimento no animal deve ser fornecida no momento da celebração do contrato entre
solicitante e solicitado.
Art. 30 A administração dos estabelecimentos

comerciais que prestam

os serviços indicados no caput do art. 10 ficam obrigados a manter um registro atualizado
dos profissionais que realizem quaisquer procedimentos com os animais.
Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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CAIROSAL'.
JUSTIFICATIVA

o

presente projeto visa uniformizar a logística dos serviços de banho e

tosa e outros para conferir aos animais condições de atendimento digno e saudável e
oportunizar ao proprietário a possibilidade de acompanhamento.
No aspecto formal, defendemos como cabível a proposição da matéria
tendo em vista a observância da competência legislativa desta Casa de Leis, nos termos
do art. 24, V, da Constituição Federal, por se tratar de regulamentação de relação de
consumo.
Isto posto, atendendo a finalidade precípua de construir ambiente
ecologicamente equilibrado e seguro, solicito o apoio dos demais parlamentares no
sentido de acolhimento do presente projeto de lei.
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dá outras providências.

1° Secretário

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do

art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Os pet shops, clínicas veterinárias

e congêneres

que prestam

serviços de banho, tosagem, consultas ou quaisquer serviços de estética animal ficam
.'

obrigados a realizar os seguintes procedimentos:

"',I

I - permitir o tutor do animal a visualizar

os respectivos

serviços

realizados, ressalvados os casos de procedimentos cirúrgicos, durante a realização de
qualquer procedimento realizado pelo estabelecimento;
11 - não realizar o transporte do animal em condições inadequadas,
precipuamente

que não promovam o bem-estar animal, devendo o transporte ser apenas

realizado em veículo com identificação do estabelecimento

o qual o animal está sob os

cuidados;
111

-

o

estabelecimento

deve

ter

acomodações

com

espaço,

revestimento, ventilação e iluminação adequadas que promovam o bem-estar animal;
IV - os estabelecimentos

devem fixar, nos veículos

que façam o

transporte de animais, placas informando os números telefônicos dos órgãos públicos
municipais,

estaduais

e federais,

responsáveis

pela fiscalização

e recebimento

denúncias relacionadas a esse tipo de serviço.
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Art. 2° A identificação

do profissional

que realizará

o

procedimento no animal deve ser fornecida no momento da celebração do contrato entre
solicitante e solicitado.
Art. 3° A administração dos estabelecimentos

comerciais que prestam

os serviços indicados no caput do art. 1° ficam obrigados a manter um registro atualizado
dos profissionais que realizem quaisquer procedimentos com os animais.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto visa uniformizar a logística dos serviços de banho e
tosa e outros para conferir aos animais condições de atendimento digno e saudável e
oportunizar ao proprietário a possibilidade de acompanhamento.
No aspecto formal, defendemos como cabível a proposição da matéria
tendo em vista a observância da competência legislativa desta Casa de Leis, nos termos
do art. 24, V, da Constituição Federal, por se tratar de regulamentação de relação de
consumo.
Isto posto, atendendo a finalidade precípua de construir ambiente
ecologicamente equilibrado e seguro, solicito o apoio dos demais parlamentares no
sentido de acolhimento do presente projeto de lei.
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PROCESSO N.'

: 2020001486

INTERESSADO

: DEPUTADO CAIRO SALIM

ASSUNTO

: Regulamenta o atendimento e transporte de animais por
pet shops, clínicas veterinárias e dá outras providências.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do Deputado Cairo
Salim, que regulamenta o atendimento e transporte de animais por pet shops, clínicas
veterinárias e dá outras providências.
Em síntese, a presente proposta preceitua regras de conduta, por parte
dos referidos estabelecimentos comerciais, que prestem serviços de banho, tosagem,
consultas ou quaisquer serviços de estética animal, isto é:
Permitir que o tutor do animal visualize os serviços realizados,
ressalvados os procedimentos cirúrgicos;
Não realizar o transporte do animal em condições inadequadas,
que não promovam o bem-estar do animal, devendo ser realizado
em veículo com identificação do estabelecimento sob cujos
cuidados está o animal;
Possuir acomodações com espaço, revestimento, ventilação e
iluminação adequadas que promovam o bem-estar do animal;
Fixar, nos veículos que façam o transporte dos animais, placas que
informem os números telefônicos dos órgãos públicos municipais,
estaduais e federais, responsáveis pela fiscalização e recebimento
de denúncias relacionadas a esse tipo de serviço.

Além disso, a propositura em exame estabelece que a identificaça
profissional que irá realizar o procedimento deverá ser fornecida no momento da
celebração do contrato entre solicitante e solicitado. Por fim, obriga esses
estabelecimentos a manter um registro atualizado dos profissionais que realizam
quaisquer procedimentos com os animais.
O autor justifica seu projeto argumentando que seu objetivo é
uniformizar a logística dos serviços de banho e tosa, para conferir aos animais
condições de atendimento digno e saudável, bem como oportunizar ao proprietário a
possibilidade de acompanhamento.
O processo legislativo foi encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJR) para análise dos aspectos legal e constitucional, nos termos
regimentais.
Ao analisar o presente projeto, verifica-se que, nos termos do art. 24, VI,
da Constituição Federal, compete à União, Estados e Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição".
Além disso, também compete concorrentemente aos referidos entes federados legislar
sobre "responsabilidade por dano ao consumidor" (art. 24, VIII, CF).
No âmbito da legislação concorrente, compete à União estabelecer
normas gerais e aos Estados compete suplementá-las, fixando normas específicas. O
Estado pode, evidentemente, intervir para implementar políticas púbicas, corrigir
distorções e, sobretudo, para assegurar a própria livre iniciativa e promover seu
aprimoramento.

Nesse ponto, a presente propositura, ao regulamentar o atendimento e o
transporte de animais por" pet shops" e clínicas veterinárias, não se inclui no âmbito
das normas gerais. Tem-se, nesse caso, uma questão específica, inserida no âmbito da
competência concorrente dos Estados (CF, art. 24, VI).

o
Há de se mencionar ser tipicamente consumerista a relação estabe
entre o responsável pelo animal e o pet shop. Senão, vejamos decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços.
Médico veterinário. Erro médico. Ceratoconjuntivi te seca. Relação de
consumo. Responsabilidade civil subjetiva. Art. 14, § 4°, do CDC. Inversão do
ônus da prova (CDC, art. 6°, 1.11). Hipossuficiência técnica do consumidor.
Ausência de provas da regularidade do serviço prestado pela ré. Dever de
indenizar reconhecido. Dano material. Ressarcimento devido mediante a
apresentação de recibos de compra dos medicamentos utilizados para
suprir a produção de lágrimas do animal. Dano moral não configurado.
Ausência de constrangimento ou dissabor superior ao usual. Sucumbência
recíproca. Recurso provido em parte (TjSP; A PL 0220031-39.2009.8.26.0100;
Ac. 7802724; São Paulo; 29° Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hamid Bdine;
j. 27.08.2014; DJESP 03.09.2014). (destacou-se)
Portanto, o presente projeto de lei não encontra óbice legal ou
constitucional para sua aprovação. Somente que, com o objetivo de aperfeiçoá-lo e
adequá-lo à técnica legislativa, apresento o seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 75, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre o atendimento e transporte de
animais por "pet shops" e clínicas veterinárias e dá
outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10, da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam os "pet shops", clínicas veterinárias e congêneres, que prestam
serviços de banho, tosagem, consultas ou quaisquer serviços de estética animal,
obrigados a obedecer aos seguintes procedimentos:
— permitir que o tutor do animal visualize os serviços realizados, ressalvados os
casos de procedimentos cirúrgicos;

II - realizar o transporte do animal em condições adequadas, que pro
bem-estar e segurança, em veículo que contenha a identificaç
estabelecimento comercial sob cujos cuidados está o animal, bem como os
números dos telefones dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais,
responsáveis pela fiscalização e recebimento de denúncias relacionadas a esse tipo
de serviço;
- dispor de acomodações com espaço, revestimento, ventilação e iluminação
adequados que promovam o bem-estar do animal;
IV - informar, no momento da celebração do contrato de prestação de serviço, a
identificação do profissional que realizará o procedimento;
V - manter registro atualizado dos profissionais que realizem quaisquer
procedimentos com os animais.
Art. 2° O estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas nesta Lei
será multado na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sendo que esse valor será revertido em prol de um fundo estadual indicado
pelo Poder Executivo.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".
Posto isto, com a adoção do substitutivo ora apresentado, somos pela
constitucionalidade e juridicidade da presente propositura e, portanto, pela sua
aprovação.
É o relatório.
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INTERESSADO

: DEPUTADO CAIRO SALIM

ASSUNTO

:

Regulamenta o atendimento e transporte de animais por pet
shops, clínicas veterinárias e dá outras providências.

RELATÓRIO

Em análise, o Projeto de Lei n. 75, de 27 de fevereiro de 2020, de autoria do
Deputado Cairo Salim, que Delegado Eduardo Prado, que regulamenta o atendimento e transporte
de animais por pets shops, clínicas veterinárias e dá outras providências.
Em tramitação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, ao processo
foi acrescido o relatório de autoria do Deputado Henrique Arantes, às fls. 11 a 14, no qual se propõe
um substitutivo ao PL, alterando a citada lei, com o objetivo de aperfeiçoá-lo e adequá-lo à técnica
legislativa.
Uma vez adotado o substitutivo, o relator opina pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto em tela.
Aprovado quanto aos seus aspectos formais, livre de óbices de natureza legal e/ou
constitucional, cumpre a esta relatoria avaliar a proposta, desta feita quanto ao mérito, em função
do que, como membro da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, passamos a fazê-lo.
A propositura em tela almeja assegurar um bom tratamento a animais pelas clínicas
veterinárias e estabelecimentos de pets shops, sobretudo nos procedimentos de banhos e
transporte. Impõe que sejam devidamente identificados os prestadores de serviços responsáveis
pelos cuidados com os animais, bem como os veículos que os transportarem - a fim de facilitar a
responsabilização e eventuais denúncias, quando houver necessidade.
Uma vez que a relação entre os donos dos animais e tais estabelecimentos é
predominantemente consumerista, faz sentido a adoção das medidas impostas pelo mencionado

.$2ssj
0.4„
projeto de lei, vez que tem o condão de trazer mais segurança àqueles que confiam seus .3MTrn-ais,
via de regra, de estimação, aos mencionados serviços.
Outrossim, com a presente propositura buscar-se-á a padronização desses serviços
no Estado de Goiás, o que é salutar e extremamente benéfico para dirimir conflitos no campo do
Direito Civil.
Por tais razões, bem como pela relevância do tema, no que tange ao mérito, somos
pela aprovação da proposição em pauta.
É o relatório.
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13 Votação
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25 Parlamentares

Nome do Parlamentar

Partido

Voto

ÁLVARO GUIMARÃES
ALYSSON LIMA
AMAURI RIBEIRO
AMIL TON FILHO
ANTÓNIO GOMIDE
BRUNO PEIXOTO
CAIRO SALIM
CHARLES BENTO
CHICO KGL
CLAUDIO MEIRELLES
CORONEL ADAIL TON
DEL.ADRIANA ACCORSI
DEL.EDUARDO PRADO
DEL.HUMBERTO TEÓFILO
DR. ANTONIO
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TIÃOCAROÇO
VINICIUS CIRQUEIRA
VIRMONDES CRUVINEL
WAGNER CAMARGO NETO
WILDE CAMBÃO
ZÉ CARAPÓ

DEM
SDD
PAT
SDD
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Nome do Parlamentar
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n. 231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900
Telefones' (62) 3221-3023/3221-3151
Site: www.al.go.leg.br

Ofício nO542-P
Goiânia, 22 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
RONALDO RAMOS CAIADO

Senhor Governador,

•...•

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO187, extraído do Processo Legislativo nO2020001486, aprovado em sessão realizada no dia
21 de setembro do corrente ano, de autoria do Deputado CAIRO SALIM, que dispõe sobre o
atendimento e transporte de animais por "pet shops" e clínicas veterinárias e dá outras
providências.

Atenciosamente,

C4~d,,/J
Deputado LISS~IEIRA
- PRESIDENTE -

ESTADO DE GOIJ..s
ASSEMBLEIA LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 187, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
LEI N°
, DE
DE
DE 2021.

Dispõe sobre o atendimento e transporte de
animais
por
"pet shops"
e clínicas
veterinárias e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1 ° Ficam os "pet shops", clínicas veterinárias e congêneres, que prestam
serviços de banho, tosagem, consultas ou quaisquer serviços de estética animal, obrigados a
obedecer aos seguintes procedimentos:
I - permitir que o tutor do animal visualize os serviços realizados, ressalvados os
casos de procedimentos cirúrgicos;

"

H - realizar o transporte do animal em condições adequadas, que promovam seu
bem-estar e segurança, em veículo que contenha a identificação do estabelecimento comercial sob
cujos cuidados está o animal, bem como os números dos telefones dos órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, responsáveis pela fiscalização e recebimento de denúncias
relacionadas a esse tipo de serviço;
IH - dispor de acomodações com espaço, revestimento, ventilação e iluminação
adequados que promovam o bem-estar do animal;
IV - informar, no momento da celebração do contrato de prestação de serviço, a
identificação do profissional que realizará o procedimento;
V - manter registro
procedimentos com os animais.

atualizado

dos profissionais

que realizem

qUaIsquer

Art. 2° O estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas nesta Lei será
multado na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que esse
valor será revertido em prol de um fundo estadual indicado pelo Poder Executivo.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA
setembro de 2021.

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 21 de

(

Deput

o LI~EIRA
- PRESIDENTE -

v
De utado TIÃO CAROÇO
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI N° 21.116, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

:

- --~,--_-!

liberdade provlsona, medidas protetivas, medidas restritivas de
direito ou qualquer expediente que possibilite a liberdade do acusado
no curso do processo ou durante o cumprimento da pena.
CAPíTULO 11
DA FORMA E DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Institui a cobrança, a título de compensação
financeira, pelo uso de equipamento de
monitoração eletrônica por acusado. preso
ou condenado no âmbito do Estado de
Goiás.

Art. 4° Os valores devidos pela utilização do equipamento
de monitoração eletrônica serão recolhidos por Documento de
Arrecadação de Receitas Estaduais, expedido pela Secretaria de
Estado da Economia, preferencialmente pela internet.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS.
nos termos do art. 10 da Constituição do Estado, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

3 1° O interessado deverá encaminhar os comprovantes
mensais de pagamento à Diretoria-Geral de Administração
Penitenciária.

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

3 2° A pedido dos interessados que não dispuserem de
acesso à internet, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária
fornecerá o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais para
o devido pagamento nas instituições financeiras.

Art. 1° O investigado, acusado, preso ou condenado que
tiver deferida ou decretada contra si, a pedido da autoridade policial
ou membro do Ministério Público, em sede de investigação criminal,
processo penal ou execução penal, a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica, deverá arcar com as suas despesas,
1IIII!I!'clusive,
as referentes à manutenção do referido equipamento.

3 1° Será de total e irrestrita responsabilidade do investigado,
acusado, preso ou condenado a conservação do equipamento de
monitoração eletrônica utilizado por ele, que será responsabilizado
em caso de avaria ou dano ao equipamento ou a seus acessórios.
3 2° No ato da devolução do equipamento, esse será
submetido a avaliação técnica para a averiguação de eventuais
danos ou avarias e haverá a expedição de laudo pormenorizado.
33° Caso o laudo técnico expedido ateste avarias ou danos
ao equipamento de monitoração eletrônica, seu usuário deverá
ressarcir o prejuízo à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária.

3

4° A recusa injustificada ao pagamento não implicará
qualquer limitação à liberdade de locomoção do interessado, nos
termos de determinação judicial.

CAPíTULO 111
DO VALOR E DO REAJUSTE
Art. 5° O titular do órgão responsável pela execução penal,
por ato normativo, definirá os valores das despesas com a utilização
do equipamento de monitoração eletrônica, tais como, o custo pelo
uso, o dano, a inutilização e/ou o extravio.
CAPíTULO IV
DAAPLlCABILlDADE
Art. 6° O inadimplemento sujeitará o monitorado à inscrição
do débito em dívida ativa, sem prejuízo de outras sanções.
Parágrafo único. Será extinta a dívida ativa, se sobrevier
sentença absolutória ou decisão que declare extinta a ação penal.
Art. 7° Decreto será expedido em regulamentação ao
disposto nesta lei.
Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 05 de outubro de 2021; 133° da República.

3 5° Na hipótese do 34° deste artigo, o servidor responsável
certificará o inadimplemento e encaminhará a documentação
necessária e o demonstrativo de cálculo à Procuradoria-Geral do
Estado - PGE, para inscrição em divida ativa, observado o disposto
no 3 3° do art. 2° da lei nO16.077, de 11 de julho de 2007.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado
VINíCIUS CIRQUEIRA
Deputado Estadual

Art. 2° Os recursos arrecadados com os valores cobrados
pela utilização de equipamento de monitoração eletrônica de que
trata o caput do art. 1° desta lei serão destinados para melhorias no
sistema de execução penal estadual, a serem alocados no Fundo
Penitenciário Estadual - FUNPES.
Art. 3° A obrigação prevista no art. 1° desta lei não se
aplica aos beneficiários da gratuidade judiciária, assim reconhecidos
pela autoridade judiciária responsável pela ordem de monitoração
eletrônica.
Parágrafo único. A análise a que se refere o caput deste
artigo ocorrerá sempre que for deferida medida que possibilite
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Dispõe sobre o atendimento e transporte
de animais por "pet shops" e clínicas
veterinárias e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO W 23.651
SUPLEMENTO
Art. 1°
Ficam os "pet shops", clínicas veterinárias
e
congêneres, que prestam serviços de banho, tosagem, consultas
ou quaisquer serviços de estética animal, obrigados a obedecer aos
seguintes procedimentos:
I - permitir que o tutor do animal visualize os serviços
realizados, ressalvados os casos de procedimentos cirúrgicos;
11- realizar o transporte do animal em condições adequadas,
que promovam seu bem-estar e segurança, em veículo que contenha
a identificação do estabelecimento comercial sob cujos cuidados está
o animal, bem como os números dos telefones dos órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, responsáveis pela fiscalização e
recebimento de denúncias relacionadas a esse tipo de serviço;

9 2° A Semana Estadual de Conscientização sobre o
Uso Racional da Água será desenvolvida nas Secretarias de
Estado da Educação, do Meio Ambiente e na SANEAGO, por
meio de palestras, seminários e simpósios, executados por
profissionais da área ambiental, e divulgados, especialmente,
nos meios de comunicação."(NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 05 de outubro de 2021; 133° da República.

111- dispor de acomodações
com espaço, revestimento,
ventilação e iluminação adequados que promovam o bem-estar do

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

animal;
IV - informar, no momento da celebração
prestação de serviço, a identificação do profissional

WAGNER CAMARGO

do contrato de
que realizará o

NETO

Deputado Estadual
Protocolo 259284

procedimento;
V - manter registro atualizado dos profissionais
quaisquer procedimentos com os animais.

que realizem

LEI N° 21.119, DE 05 DE OUTUBRO

DE 2021

Concede o título de cidadania que especifica.
Art. 2° O estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas nesta Lei será multado na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que esse valor será revertido em
prol de um fundo estadual indicado pelo Poder Executivo.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação.

A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição estadual, decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Fica concedido a SÉRGIO
Título Honorífico de Cidadão Goiano.

RODOLFO

WELKER

o

Goiânia, 05 de outubro de 2021; 133° da República.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado

Goiânia, 05 de outubro de 2021; 133° da República.

CAIRO SALIM
Deputado Estadual

RONALDO
Governador

CAIADO
do Estado

Protocolo 259280
LEI N° 21.118, DE 05 DE OUTUBRO

TIÃOCAROÇO
Deputado Estadual

DE 2021

Protocolo 259288
Altera a Lei nO 19.202, de 07 de janeiro de
2016, que institui a Semana Estadual de
Conscientização
sobre o Uso Racional da
Água.
A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° A Lei nO 19.202, de 07 de janeiro de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1°
Fica instituída
a Semana
Estadual
de
Conscientização
sobre o Uso Racional da Água, a ser
realizada, anualmente, na semana do Dia Mundial da Água

LEI N° 21.120, DE 05 DE OUTUBRO
Declara de utilidade
especifica.

DE 2021

pública a entidade

A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição do Estado de Goiás, decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PADRE BERNARDO-GO,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO
34.521.244/0001-31,
com sede no Município de Padre Bernardo-GO.

(22 de março).
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Alves da Nóbrega
Presidente

Rafael dos Santos
Diretor de Telerradiodifusão,

Júnior

Vasconcelos
Imprensa Oficial e Site

Wagner Oliveira Gomes
Diretor de Gestão Integrada
Previsto Custódio dos Santos
Gerente de Imprensa Oficial e Mídias Digitais
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ESTADO DE GOIÁs
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

t~

Goiânia, 06 de outubro de 2021.

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua
tramitação no Sistema de protocolo.

Diretor Parlamentar

