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A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 10 Fica instituído o dia 22 de novembro como dia estadual do imigrante libanês.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ASSEMBLEIA
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ESTADO DE GOIÁS

JUSTIFICATIVA

Os imigrantes libaneses começaram a chegar ao Brasil por volta de
1880, quatro anos após a visita do Imperador Dom Pedro 11 ao Líbano.
Diferentemente

dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil em

busca de novas terras para o cultivo, os imigrantes libaneses procuravam local para
estabelecer novas indústrias e casas de comércio.
Ainda que a data oficial da imigração seja referida ao ano de 1880,
antes de disso, em 1808 quando a família Real chegou ao Brasil, foi um libanês,
Antun Elias Lubbos, quem ofereceu sua casa para o Rei Dom João IV como
" "residência imperial.
Os Libaneses se caracterizam, desde o primor da era Fenícia, pela
sua atividade empreendedora,
libanês não se descaracterizou

cultural, comercial e marítima. Na atualidade o povo
e continua expondo e aprimorando esse legado

milenar, no comércio brasileiro, através do seu crescimento nos diferentes ramos
sociais do país, sempre se preocupando em estabelecer e conservar os princípios,
valores e preceitos culturais, sociais, políticos, e econômicos que trazem com sua
história.
Os libaneses tiveram papel importantíssimo
nosso país. Criaram indústrias-têxteis,
como contribuíram

no desenvolvimento

de

e os hospitais de referência em nosso país,

na formação da atual sociedade, através da inserção da sua

cultura milenar na sociedade brasileira. Hoje vemos que a cultura libanesa faz parte
da brasileira, pois além de outras características, a gastronomia árabe está inserid
por todo nosso estado, como se dele fosse.
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Por tudo isso, nossos irmãos libaneses merecem um dia exclusivo no
estado para comemorarmos o que eles representam em nossa sociedade e o que
nosso país ofereceu, de braços abertos, a eles.
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ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO DE GDIÃS

"Institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês. "

A ASSEMBLEIA
constantes

LEGISLATIVA

no art. 10 da Constituição

DO ESTADO DE GOIÁS, nos

Estadual, decreta

e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituído o dia 22 de novembro como dia estadual do imigrante libanês.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, EM

termos

2013.
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO

DE GOIÁs

JUSTIFICATIVA

Os imigrantes libaneses cOfTleçaram a chegar ao Brasil por volta de
1880, quatro anos após a visita do Imperador Dom Pedro 11 ao Líbano ..
Diferentemente dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil em
busca de novas terras para o cultivo, os imigrantes libaneses procuravam local para
estabelecer novas indústrias e casas de comércio.
Ainda que a data oficial da imigração seja referida ao ano de 1880,
----antes-de-disse,em

-18G8-quandoa--famHia -Realchegou--ao -Brasil, foi um libanês,

Antun Elias Lubbos, quem ofereceu sua casa para o Rei Dom João IV como
',:"residência imperial.
Os Libaneses se caracterizam, desde o primor da era Fenícia, pela
sua atividade empreendedora, cultural, comercial e marítima. Na atualidade o povo
libanês não se descaracterizou e continua expondo e aprimorando esse legado
milenar, no comércio brasileiro, através do seu crescimento nos diferentes ramos
sociais do país, sempre se preocupando em estabelecer e conservar os princípios,
valores e preceitos culturais, sociais, políticos, e econômicos que trazem com sua
história.
Os libaneses tiveram papel importantíssimo no desenvolvimento de
nosso país. Criaram indústrias-têxteis, e os hospitais de referência em nosso país,
como contribuíram na formação da atual sociedade, através da inserção da sua
cultura milenar na sociedade brasileira. Hoje vemos que a cultura libanesa faz parte
da brasileira, pois além de outras características, a gastronomia árabe está inserid
por todo nosso estado, como se dele fosse.
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ESTADO

DE GOIÁS

Por tudo isso, nossos irmãos libaneses merecem um dia exclusivo no
estado para comemorarmos o que eles representam em nossa sociedade e o que
nosso país ofereceu, de braços abertos, a eles.
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"Institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês."

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituído o dia 22 de novembro como dia estadual do imigrante libanês.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
~

~'

SALA DAS SESSÕES, EM

2013.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Ir. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mail: franciscojr@assembleia.go.gov.br

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GoIÁs

JUSTIFICATIVA

Os imigrantes libaneses começaram a chegar ao Brasil por volta de
1880, quatro anos após a visita do Imperador Dom Pedro 11 ao Líbano.
Diferentemente

dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil em

busca de novas terras para o cultivo, os imigrantes libaneses procuravam local para
estabelecer novas indústrias e casas de comércio.
Ainda que a data oficial da imigração seja referida ao ano de 1880,
antes de disso, em 1808 quando a família Real chegou ao Brasil, foi um libanês,
~

Antun Elias Lubbos, quem ofereceu sua casa para o Rei Dom João IV como
•. residência imperial.
Os Libaneses se caracterizam, desde o primor da era Fenícia, pela
sua atividade empreendedora, cultural, comercial e marítima. Na atualidade o povo
libanês não se descaracterizou

e continua expondo e aprimorando esse legado

milenar, no comércio brasileiro, através do seu crescimento nos diferentes ramos
sociais do país, sempre se preocupando em estabelecer e conservar os princípios,
valores e preceitos culturais, sociais, políticos, e econômicos que trazem com sua
história.
Os libaneses tiveram papel importantíssimo
nosso país. Criaram indústrias-têxteis,
como contribuíram

no desenvolvimento

de

e os hospitais de referência em nosso país,

na formação da atual sociedade, através da inserção da sua

cultura milenar na sociedade brasileira. Hoje vemos que a cultura libanesa faz parte
da brasileira, pois além de outras características, a gastronomia árabe está inserid
por todo nosso estado, como se dele fosse.
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Por tudo isso, nossos irmãos libaneses merecem um dia exclusivo no
estado para comemorarmos o que eles representam em nossa sociedade e o que
nosso país ofereceu, de braços abertos, a eles.
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ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO DE GOIÁS

"Institui o Dia Estadual do 'migrante Libanês. "

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta

e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituído o dia 22 de novembro como dia estadual do imigrante libanês.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

"
SALA DAS SESSÕES, EM

2013.
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO

DE GOIÁS

JUSTIFICATIVA

Os imigrantes libaneses cOf!1eçaram a chegar ao Brasil por volta de
1880, quatro anos após a visita do Imperador Dom Pedro 11ao Líbano.
Diferentemente dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil em
busca de novas terras para o cultivo, os imigrantes libaneses procuravam local para
estabelecer novas indústrias e casas de comércio.
Ainda que a data oficial da imigração seja referida ao ano de 1880,
----antes-ae-disso,em -1-8Q8~quandoa-famí1ia-Realchegou -ao--Br-asil,-foi um -libanês,
Antun Elias Lubbos, quem ofereceu sua casa para O Rei Dom João IV como
(v-""

residência imperial.
Os Libaneses se caracterizam, desde o primor da era Fenícia, pela
sua atividade empreendedora, cultural, comercial e marítima. Na atualidade o povo
libanês não se descaracterizou e continua expondo e aprimorando esse legado
milenar, no comércio brasileiro, através do seu crescimento nos diferentes ramos
sociais do país, sempre se preocupando em estabelecer e conservar os princípios,
valores e preceitos culturais, sociais, políticos, e econômicos que trazem com sua
história.
Os libaneses tiveram papel importantíssimo no desenvolvimento de
nosso país. Criaram indústrias-têxteis, e os hospitais de referência em nosso país,
como contribuíram na formação da atual sociedade, através da inserção da sua
cultura milenar na sociedade brasileira. Hoje vemos que a cultura libanesa faz parte
da brasileira, pois além de outras características, a gastronomia árabe está inserid
por todo nosso estado, como se dele fosse.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
For.e: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mail: franciscojr@assembleia.go.gov.br

,
...............

ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO

DE GDIAs

_-_ -

- ........•...

"

_

.

Beputado

Francisco .Ir-:.••••••
f"

-

-

É REN9VAÇÃO

Por tudo isso, nossos irmãos libaneses merecem um dia exclusivo no
estado para comemorarmos o que eles representam em nossa sociedade e o que
nosso país ofereceu, de braços abertos, a eles.
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eputado Solon Amaral
. /2014

Presidente:
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PROCESSO N°

2014000833

INTERESSADO

DEPUTADO FRANCISCO JúNIOR

ASSUNTO

Institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês

CONTROLE

RPROC

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei apresentado

pelo ilustre D~putado

Francisco Júnior com vistas a instituir o Dia Estadual do Imigrante Libanês, a ser come~orado,

I

anualmente, no dia 22 de novembro.

I

"fi
. - d
b d' d' b
h
O no b..re autor JustI
Ica que a CrIaçao o so re ItO la usca omen1gear os
libaneses e reconhecer o que eles representam em nossa sociedade.

.

A propositura ora relatada não apresenta inconstitucionalidades

ou ilega idades,

por se tratar de simples instituição de dia no calendário oficial do Estado de Goiás. Além

o mais,

a matéria não está incluída dentre aquelas de competência privativa do Governador do Estado
(art. 20, ~ 10, CE).

I
No entanto, com vIstas
'.
ao aprImoramento

l.

da teclllca
' . IeglS
. I'atIva, ob.
~ehvan do

unifonnizar as redações dos projetos oriundos deste Poder, o projeto de lei merece a ad ção da
seguinte emenda:
Emenda Modificativa: o art. lOdo presente projeto de lei passa ter a seguinte redação:

"Art. 10 Fica instituído o Dia Estadual do Imigrante LibanÚ a ser
comemorado, anualmente, no dia 22 de novembro. "

Assim, adotada a emenda apresentada, somos pela aprovação do projeto
de lei em pauta. É o relatório.
'.

deí1~
Rbp/Cbp

de 2014.

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Goiânia, 10 de fevereiro de 2015.

De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno desta
Assembleia Legislativa, encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua
tramitação no sistema de protocolo.
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ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO FRANCISCO JR

_/

(

E.,...,T',/I te.

PI?JJI/IJ)£

Excelentíssimo Senhor Deputado HELIO DE SOUSA

nIJ

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiá

"",,£II" 1 EG..•

-;)

•

O 310

3/

,~

O Deputado que este subscreve, na forma do art. 124, parágrafo único,
do Regimento Interno requer a Vossa Excelência o desarquivamento

das seguintes

proposições, que foram arquivadas em razão do fim da 17° Legislatura:

2013004546; 2013004547; 2014000573; 2014000574; 2014000588; 2014000590;
.

-

.

2014000636; 2014000640; 2014000672; 2014000831; t2-0J~ijÕ08à3;2014001414;
2014001673; 2014001718; 2014001847; 2014001892; 2014001984; 2014001986;
2014002142; 2014002859; 2014003054; 2014003019; 2014003067; 2014003053;
2014002916; 2014003108; 2014003224; 2014003316; 2014003106; 2014003346;
2014003943; 2014003942.
Solicita que as proposlçoes

acima retomem a tramitação

desde o

estágio em que se encontravam.
Assim, espera o autor o acolhimento pelos pares desta Casa.

Sala das Sessões,

em

2015.
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FOLHAS

,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA

E REDAÇÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
o parecer do Relator FA voRÁ VEL A MATERIA.
Processo N°
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral

g'33JJLI

Em

03 / 05

/2015.

APROV ADO o PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E
ESPORTE

hE201S.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.23l, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900
Telefones: (62) 2764-3022 Fax: 2764-3375
Site: www.assc111bleia.go.gov.br

Ofício nO903 - P
Goiânia, 09 de setembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Senhor Governador,

~,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO245, aprovado em sessão realizada no dia 08 de setembro do corrente ano, de autoria do
Deputado FRANCISCO JR, que institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês.

Atenciosamente,

ESTADO DE GOr}..s

ASSEMBLEIA LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 245, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015.
LEI N°
, DE
DE
DE 2015.

Institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês.

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 instituído o Dia Estadual do Imigrante Libanês, a ser comemorado,
anualmente, no dia 22 de novembro.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA
setembro de 2015.

LEGISLA TIV

IÁS, em Goiânia, 08 de

~~
~~S',

t Diário

2
-"_'g~;r~tfralojamentos ci>nJuntospara m~'

VII

.~,:

<

Art. 3° Os meios de comunicaçao, as
governamentaIs,

nas

'

LEI

Oficial.

19.040, DE 08

N°

DE

comunitárias

e as associações

2015.

DE

Art.
com as seguintes

Inclui,

organizações

profissionais

no Calendário

Estado

nao

de

Clvlco

Goiás,

os

Cultural

20

A ASSEMBLEIA

da área

termos

".,

nO

A Lei

Art. 10 Ficam
GOiás,

Matemo,

anualmente,

os eventos

Estadual.

Incluldos',

discriminados

nas respectivas

DO ESTADO

decreta

17.424, de 21 de setembl'O",de

-Art. 10 Fica InstJIuldo,

que

nos incisos

DE GOIÁS,

e eu sanciono

no Catendérlo

Bloqueio

de

no tlmbíto

DO

ESTADO

DE

GOIÁS,

de

~

2015, 127'

de

Bananada,

111- Galhofada,

em

IV

08

Golania,

GOVERNO

Clvlco

deste

Cullural

artigo,

lei:

de'

do Estado

a serem

Parágrafo

Ilnlco.

empresas

de tOlemal1l;eting,

desse

realizados,

serviço,

da República,

comemorado

-

no mês de fevereiro:

a ser comemorado

MARCOHI FERREIRA PERlllO JúNIOR
LeontrdoMoonVrlitll

8 ser comemorado

Encontro

de

Cultura

trata

no mês de maio;

da

Chapada

dos

OUTUBRO

Veadeiros,

16, a ser comemorado

Mostra Trash, a ser comemorado
-

Festival

Vaca

Amarela,

Mostra Curtas,

X - Festmédlco,
XI

no mês de julho;

-

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
..Estadual,

DO ESTADO

decreta

DE GOIÁS,

e eu sanciono

comemorado

mês

de

Art.
comemorado,

Fica instituldo

anualmente,

Art_~

o Dia Estadual

do Imigrante

libanês,

Lei:

a ser comemorado

Nolse

Festlval,

•Art.

no mês de outubro;
a ser

comemorado

no

mês

DO

d.

GOVERNO

~.

a ser comemorado

nos meses

DO

DE

OB

Goiânia,

DO

GOVERNO

~.g

de

DO

ESTADO

DE

300

do

nao

que

N°

poderAo

DE

OUTUBRO

DE

Institui

a Polltica

às

serviços
flslcas

ligaçOes
pessoas

4°.A

O descumprimento

ao Racismo

2015.

em

O€>

Golanla,

Inscrita

no Esporte.

no

DO ESTADO

mos do art. 10 da-CõlJslltulçao-Estadual,
Art."1° Fica institulda

DE GOIÁS, nos ler-

clecreta e eu sanciono

de

a P6l1tiea;Estadual

a seguinte

Combate

DO

GOVERNO

~

de

19.043, DE 08

N°

da polftlca- institulda

e coibir. a pratica

11-Informar

e conscientiZarlt

te;

d.o.raclsmó

.

mo ou de.inJúria

racial constitui

111~ esclarecer

de ulllidade

Nacional

da

pública

Pessoa

situada no Municlplo

PALÁCIO

no

OB

DE GOIÁS,

nos

a seguinte

A

Lei:

a filial ~o I~STlTUTO

DO

Podet Executivo, a reallzaçto

(CNPJ)

sob

o

de Golania-GO.

1- conceuJo

DE

D~

90VERNO

QVJJJJJ19

de

de

DO

ESTADO

2015,127'

DE

GOIÁS,

para

em

Presidente

representar

Estadual,

GolAs,

em

2015.

DE
para

realtlaçtlo

de

ao exterior em ~o

ou Intef8SSe

p(Jblico,

nos termos

e dá outras providências.

DO

decteta

ESTADO

DE 'élolÃs

e eu "nciono

e seguinte

direta, alJtjrqua

de delpesaa

pofltk:os

nos
~~I:

e fundacional

do

com viagens ao extenor em ~

do

aéreas:

(Governador,

de autarquta

e fundllçAo,

o Governador

,..,

demais

80ti

daue

hOspedagem,

Vioe-Govemador
aUXfllares

ou VfCeoGovemador,

agentes

e S&crettIrio

desJgnadoe,

de

oficIttnente,

e 10 Secrettrto-Chefe

de

OI dasae executiva.

públic:oa, &uj8ftoe. 8 quaisquer

regimes

econ6mica:

LEI

penalidades:

N°

19.042, DE 08

DE

OUTUBRO

DE

2015.

e transporte,

Allera

a lei

nO 17.424,

de 21 de setembro

ele

dos demais conl(rlentes.

confoime

cobertura

de despesas

com

80 pessoal de que trata o Inciso I:

8) 1!1Inea "a", em valoc ~ul\lalente
dia de estada no exterior,

e injúria

de ajuda de custo, ~ra

alimentaçto

a reallzaçao

de campanhas

educativas,

o Cadastro

especialrTlente

para o Bloqueio

do Receblmenlo

b) allnea

de

por dia de estada
junto às torcidas

Ligações

organizadas:

Art. 30 Os meios

de comunicação,

as organlzaçOes

de Telemarketing.

a &eiscentos

á

se trate de viagem

euroe ou dólares,

por

Europa e fi qualquer

pais

respec:ttvamerrt:e:

pais dos demais

os clubes

esportivos,

bem como

as entidades

comunitárias

e associaA ASSEMBLEIA

ções, serao estimulados

a colaborar

com a implanlaçao

e cumprimento

LEGISLATIVA

ao Racismo

PALÁCIO

DO

ESTADO

DE GOIÁS,

previstM

nos

Estadual,

decreta

e eu sanciono

a seguinte

Lei:

GOVERNO

~

de

DO

ESTAOO

2015,127'

DE

GoIÁs,

da Lei nO 17.424,

passa a vigorar com a seguinte

em

"Institui,

de

21

de setembro

respectivamente:
de

adiantamento.

no II\Clso li, para custeio

00 transporte

pela autoridade

de 2011,

concel&Ao

de Contas

à

IUjeltando-se

qualquer

das

hipóteses

(coleUvo,

necessárias

ao

quand~

se

sucesso

do

prevfamente

et.Iborada

o pe$608I a que se refere a aUnea "b" do

'0

preo1açao de contas junto

re<pe<:tIvo órgao ftnanoelro • ao

do EstadO.

no ambito

do Recebimento

do Estado

de Golas. o Cadastro

de LigaçOes e Mensagens

para o Bloqueio

de TelemarkeUng."

Parágrafo

(NR)

(snioo.

neste artigo o Governador

e: competente

p.ra conceder

do EstIlckl, pennltlda

1. As publicaçOes

V

CARLOS

ALBERTO

LERÉIA

OA SILVA

REGIÃO

ASSINATURA
PAGAMENTO

PRESIDENTE

GOIÂNIA
INTERIOR

ABADIA
DIRETORA

DIVINA

DE TElERRADIODIFUSÃO

DE GolAS

OUTROS ESTADOS

LIMA

AUGUSTO

DE ALMEIDA

BORGHETTt

GOIÂNIA
INTERIOR

DIRETOR

DE GESTÃO,

PLANEJAMENTO

E FINANÇAS

DE GOIÁS

OUT.ROS ESTADOS

R$1,07B,OO
R$l,B99,00
R$ 2,054,00

e cálculos,

anleoodênciade

e tabelas.
serllo

esta data setllo

CHEFE DO NÚCLEO

DOS SANTOS

DE IMPRENSA OFICIAL

mlnlmo

para efeito

ter dado

de dia.

em um perlodo

mediante

máximo

de

solicltaçao

30

(trinte)

de

de

dias. Após

incinerados

4. As recJamações

quanto

se formuladas

às matérias

por escrito

publicadas

SÓ serll:o

alé 05 (cinco)

dias da

publicaçllo.
5. As publicaçOes
I

e assinaturas

podarllo

ser feitas

nos

seguir)lesenderoços:
Matriz:

Rua SC-'.

nO 299 - Parque

Santa

Cruz

Fone:

7600/3201.7663. FAX:J201.7S2J 1J201.ma
Posto

Fórum:

Térreo,

Sela.

193 - Fone:

3216-2321

C.nuo Administrativo: Vapl-V1Jpt- Fone: 320t-5070
VENDAS

CUSTÓDIO

do prazo

observados

devolvidos

no prazo

EXTERNAS:

somente

credenciados

PREVISTO

enles

úteis ap6s o material

72 horas.
serllo

parte interessada

ASSINATURA ANUAL

REGIÂO

feitas

e 0110) horas

balancetes

3, Os originais

aceitas

E IMPRENSA OFICIAL

PAGAMEtlTO À VISTA
ANTÓNIO

gramaçllo

À VISTA

R$ 706,00
R$ 1,141,00
R$ 1,245,00

previstos

na AGECOM.

2. 6alanços,

SEMESTRAL

os benBncios

• delegaçAo.

nllo serão

de 46 (quarenta
enlrada

ESTADO DE GOIÁS
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS

RUA SC-1, NO299 • PARQUE SANTA CRUZ
eEP: 74.860.270. GOIÂNIA- GOIÁS
FONe: 3201-7600 f 3201-7663
FAX:3201-7623 f 3201-7779
www.agecom.go.gov.br

em

no destino

Intérpretes e outras ~

competente,

cltado disposljlvo

redação:

.~*

GOVtRHOCEGOIAS

euros ou dólares,

A EUf'OPa e a qualquer

da Repúbiica,

MARCOfoIIF£RRElRAPERILL.OJOHlOR
R&q\IBIF%lII8I1'fJ(ID","san:jriT.o:lIirm

ol)i

a quatrooent06

se tratar de viagem

cade mls&ao, em valor a ser fixado de aoordo com planilha
Art. 1° A ementa

Trlbunal
de

continentes,
-

tratar de dclegaçlO).

no Esporte.

Art. 4- Esta Lei entra em vigor na data de sua publ1~o.

08

00

da Pol1tica
termos do art. 10 da Conslituição

de Combate

-b". em valor equivalente

no exter1ot, quando

nao governa.
li!

Goiania,

o

2011, que institui, no Ambilç do Estado de Goias,
IV - fomentar

Estadual

sujeitarA

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

racial;

mentais.

lei

nO 8.078, de 11

DE

normas

Gabinete de Gestlo de Al$untos Intemadonlts,

da República,

de rads~

racismo

enVÍBr

cadastro

da República,

OUTUBRO

LEGISlATIVA

de pa$SIIQeM

D) a agente.

II - concesslo

que configuram

ou

aervlço ou intereue p(JbIico fat-l&-écom a ob$trvlncfa das segulnte& norma:

nO

b)

de que a prêtica

ao

com tal

no

nesta

ESTADO

2015,127'

Art. 1- No Ambtlo da Idml~

DE

SOCIAL - IDHEAS BRASIL,
Jurldica

ASSEMBLEJA

termos do art. 10 da Consutulçlo

jundíeos,

no espor~

'.,:"_poputaÇllo

as condutas

ESTADO

por esta lei;
e da Injúria r,cial

crime, enfalizandóSuas
sobre

00

decreta e eu sanciono

Estado).

Goiania,

I - prevenir

te!efOnicas

despesas com vla;ens

que especifica.

Lei:

ao Racismo

contratadas

Inscritas

do disposto

Estabelece

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Esporte.
Art. Z' $ao objetivos

Estadual,

HUMANO E ASSIST~NCIA

Cadastro

04.976.24310002-00,
A.A~EMBi.EIA-LI;GISLATIVA

no

de ,1esO." (NR)

de

2015.

DE

pública a entidade

LEGISLATIVA

Art. 10 Fica declarada
DESENVOLViMENTO

de Combate

do usuârio
relacionados

no art. 56 da Lei federal

do aervfço

Estadual

ou

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

OUTUBRO

Declara de utilidade

A ASSEMBLEIA

DE

o

de que

de ligaçOes

dia do ingresao

~fetuar

em

termos do art. 10 da ConstítulçAo

19.039, DE 08

definirA

o eadastro

de 2015, 127° da República.

19.041, DE 08

da República,

MARCOHI ~
PSQU,OJONlOR
Raquel F1guolnldoAllnardri
T.ixtlira

N°

Lei, o Executivo

prestam

que upedflca

LEI

mens.agens

(NR)

as denuncias

(trigésimo)

destinadas

PALÁCIO
GOIÁS,

LEI
GOIÁS,

as

Art. 30 Esta Lei enlra em vlgor na data de sua publieaçao.

~F~~r_

ESTADO

ou enviem

e administrar

de fiscalizar

que

se utilizem

de abril,

lilAACONIF£ItREIRAP£RII.lOJllItOlt

2015,127'

d.

que

nele inscritos."

da presente

infrator às penas previstas

de

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO

0'0

de Gailist~s,

no dia 22 de novembro.

LEI

Golan;a,

Impedir

no mês de outubro;

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

a ser

objetivo

Ilgaç6e& telefônicas

empresas

mensagens

de setembro

PALÁCIO
10

por

único do artigo 1° ou pessoas

propósito,

no

agosto e novembro.

nos

8 seguinte

1-, além

as

pa~ágrafo

no mês de setembro;

a ser

a ser comemorado

GoIânia

XII - Encontro
'A

de

IndevIdas. "(NR)

Cadastro,

novembro;

do art. 10 da Constituiçllo

o Cadastro

e Mensagens

supracitado."(NR)
IX - Goiânia

Institui o Dia Estadual do Imigrante Libanês.

tennos

vfgorar

a ser

no mês de agosto;

Vtl-

tem

por implementar

"Art. 30 A partir

VIII

2015.

DE

o art.

mensagens

selembro;

19.038, DE 08 DE

de Golãs,

LlgaçOtts

ou estabelecimentos

para os usuários

Orgao responsável

no mês de mala:

no mês de Julho;

VI - Paralelo

N°

de

O Cada$tro

efetuem

nao autorizadas

V - Tattoo Roel< Fest, a ser comemorado

LEI

do Estado

Recebimento

-Art. 2- Na regulamentaçlo

DO

a

2011, passa

nos

a seguinte

dalas especificadas:

I - Grito Rock, a ser comemorado

ele sua publicaçao.

11- Festival
PALÁCIO

2015
2}.18~

DE
N°

altersçOes:

para

LEGISLATIVA

do art. 10 d.a ConstituIção

saüde na implantaçao e cumprimento da Polltica Estadual de Aleitamento

ft

OUTUBRO

179 - DIÁRIÕ\.~~I~IAUGO

Telemarketing.

da saúde, serao estimulados a colaborar com o sistema público estadua(- de

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data

rji~~

do

eventos

especifica.

lactantes, bem como as

que congreguem

OUTUBRO

i"'"

13 'DE

TERÇA-FEIRA,
ANO

,

as institulçOes privadas de P,restaçao de serviço de saúde ou de

asststência social e os fabricantes de, alimentos para
entidades

e I~e'ntes

estaduá~~ de ~odO'~ass~urar o ale~amento matemo.
'~":-':f"

matemid~

,_
GOIANIA,

ATENDIMENTO
DE SEGUNDA

A SeXTA.FEIRA

DAS 08:00 ÀS 18:00 Hora.

através

de vendedores

3201-

6
i

~1.

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ílt'~'br
-~-

Goiânia, 14 de outubro de 2015.

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

