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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DOUTOR LAURO MACHADO NOGUEIRA   

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. 

NESTA 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE TRIBUTOS DO FISCO 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA - AFFIM–Goiânia, CNPJ n.º 02.168.912/0001-00, com sede na 

Avenida Rio Branco, quadra 108, lote 05/08, n.º 586, Setor Jaó, nesta capital, 

representada pelo seu Presidente Sr. Elísio Gonzaga da Silva, brasileiro, casado, 

aposentado, CPF n.º 090.891.791-00, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar  

 

REPRESENTAÇÃO, com fulcro no artigo 127, artigo 129, inciso II e IV e artigo 5º, inciso 

XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal; artigo 46 e seguintes, da Lei Complementar 

Estadual nº 25, de 06/07/1998, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, 

em desfavor de 

ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia-GO, podendo ser encontrado na sede da 

Câmara Municipal de Goiânia-GO, sito à Avenida Goiás, nº 2001, Setor Central, 

Goiânia-GO e de 

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA, na qualidade de Chefe do Poder 

Executivo Municipal de Goiânia-GO, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura 

Municipal, sito à Avenida do Cerrado, n.º 999, Park Lozandes, 5º andar, Goiânia-GO 

(Paço Municipal) em face dos indícios de inconstitucionalidade e ilegalidades, nos 

termos em que passa a expor: 
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DOS FATOS 

Dos Projetos de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Goiânia tramitados na Câmara Municipal sob os números 

2012000003 (Processo n.º 20120000986) e 2015000002 

(Processo n.º 20150000757) 

 

I – PROJETO LOM 2012000003 (Processo n.º 20120000986) 

Esse projeto tramitou na Câmara Municipal por iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, a pedido da AFFIM-Goiânia. 

Inconformada com a omissão inconstitucional do Poder Público 

Municipal em atualizar a sua Lei Orgânica reconhecendo a categoria dos Auditores de 

Tributos do município como Carreira Típica de Estado, a AFFIM-Goiânia requereu a 

protocolização de processo administrativo, no caso o de n.º 47954754, de 12/03/2012 

por meio do Ofício Circular nº 004/2012, de 02/03/2012, encaminhado ao Sr. Prefeito, 

o qual permanece no cargo até os dias atuais, uma proposta de Emenda à Lei Orgânica 

com esse objetivo.   

Em atendimento à solicitação da AFFIM-Goiânia, em 12 de 

Julho de 2012, o Chefe do Poder Executivo Municipal, por sinal o atual prefeito, 

através do Ofício nº G-260/2012, encaminhou à Câmara Municipal de Goiânia-GO, que 

o protocolou sob o n.º 20120000986, em 17/07/2012, o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica Municipal (LOM), que introduzia alterações nos artigos 21 e 32 da LOM. Para 

fins dessa representação referimo-nos apenas ao artigo 32 que trata da fiscalização. O 

artigo 21 não tem relevância por dispor sobre a adequação da denominação da Guarda 

Municipal. Informamos que por meio da Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Goiânia nº 055, de 06/06/2013, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) n° 

5.611, de 14/06/2013 a guarda municipal foi contemplada. 
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Para esclarecer apresentamos o teor da proposta original de 

emenda à LOM encaminhada ao Prefeito pela AFFIM-Goiânia: 

“Art.      . Lei específica e exclusiva regulará a organização e o 
funcionamento da Administração Tributária e da Fiscalização 
Tributária do Município, sua área de competência, suas atribuições e 
seu quadro de pessoal, atendido o disposto no artigo 37, inciso XXII, 
da Constituição Federal e no artigo 92, inciso XXIV da Constituição do 
Estado de Goiás”. 

  

Essa proposta de emenda à Lei Orgânica visa adequar a 

legislação municipal à atual redação das Constituições Federal, artigo 37, inciso XXII, 

introduzido pela Emenda Constitucional n.º 42/2003 e Estadual, artigo 92, inciso XXIV, 

decorrente da Emenda à Constituição Estadual n.º 46/2010. Nota-se que na data da 

propositura do projeto de Emenda à Lei Orgânica a Omissão Inconstitucional do Poder 

Público Municipal já perdurava por cerca de nove anos. Hoje essa inadimplência se 

aproxima dos doze anos. 

Na oportunidade, transcrevemos abaixo os dispositivos da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) mencionados no parágrafo anterior:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão 
recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e 
de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)” 

 

Da mesma forma, os dispositivos da Constituição do Estado de 

Goiás: 

“Art. 92. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos 
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, 
ao seguinte: 
- Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
D.A. de 09-09-2010. 
(...) 

XXIV – as administrações tributárias do Estado e dos 
Municípios, atividades essenciais ao seu funcionamento, exercidas 
por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários 
para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações 
fiscais, na forma da lei ou convênio; 
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 
09-09-2010.” 

 

Antes de enviar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 

Município de Goiânia, o Prefeito buscou a apreciação da matéria junto à Procuradoria 

Geral do Município que manifestou totalmente favorável ao nosso pleito por meio do 

PARECER PAJ nº 96/2012, de 20/04/2012. Esse parecer foi integralmente acatado no 

DESPACHO Nº 2718/2012, de 02/05/2012, pelo Procurador Geral do Município, Doutor 

Reinaldo Barreto, o qual, posteriormente ocupou o cargo de Secretário Municipal de 

Finanças. Ambos os documentos mencionados seguem anexos. 

No Projeto de Emenda à LOM encaminhado pelo Prefeito à 

Câmara Municipal foi inserido o parágrafo único ao artigo 32 a fim de manter o texto 

original da Lei Orgânica Municipal que assegura lei própria para a fiscalização urbana, 

embora, a EC nº 42/2003 não tenha feito menção à fiscalização urbana. Com as 

alterações promovidas pelo município a redação proposta para o artigo 32, da LOM, 

passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 32. Lei própria e exclusiva regulará a organização e o 
funcionamento da Administração e Fiscalização Tributária do 
Município, sua área de competência, suas atribuições e seu quadro 
de auditores com carreira específica, atendido o disposto no art. 37, 
inc. XXII, da Constituição Federal, e no art. 92, inc. XXIV da 
Constituição Estadual. 
Parágrafo único. A Fiscalização Urbana e de Saúde Pública do 
Município também será regulada por lei própria, que definirá sua 
área de competência, suas atribuições e seu quadro de pessoal, com 
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formação de nível superior, providos na forma do disposto no art. 37, 
inc. II, da Constituição Federal.” 

 

Na justificativa elaborada pelo Prefeito Paulo Garcia para o 

envio do nosso Projeto de Emenda à Lei Orgânica à Câmara Municipal, cópia anexa ao 

mencionado oficio G-260/2012, dois parágrafos merecem destaque: 

“Além disso, ainda que nos termos do § 3º, do art. 3º, 
da Lei nº 8.904, 30 de abril de 2010, o Município reconheça a carreira 
específica da Auditoria Tributária, como exclusiva e típica de Estado, 
a modificação introduzida pela EC nº 42/2003 leva, necessariamente, 
à alteração no texto da Lei Orgânica do Município de Goiânia, ora 
proposto, pois este é o arcabouço legítimo e suficiente para abrigar, 
na esfera do Município, a definição dos objetivos da Administração 
Tributária e a determinação de uma carreira específica e exclusiva, 
para os Auditores de Tributos do Município. 

Por fim, convém ressaltar que, apesar de a EC nº 
42/2003 não fazer menção à Fiscalização Urbana, por não ser 
considerada como carreira típica de Estado, o texto original da Lei 
Orgânica do Município de Goiânia estabelece a necessidade de lei 
especial para a sua organização e funcionamento.” (grifamos) 

 

Chegando à Câmara o nosso projeto foi protocolado em 

17/07/2012 e na tramitação, já na Comissão Mista, foi solicitado a emissão de um 

parecer à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal em 03/08/2012 pelo Assistente 

da Comissão Mista Sr. Francisco Carlos Oliveira e Silva. Desse ato resultou o PARECER 

Nº 389/2012, de 08/08/2012, também foi favorável ao nosso pleito, cuja cópia segue 

anexo. Esse parecer foi acolhido sem ressalva pela Procuradora Chefe da Câmara 

Municipal de Goiânia por meio do DESPACHO Nº 462/2012, de 09/08/2012, cópia 

anexa.  

Por razões políticas, o Presidente da Câmara à época, 

atendendo solicitação do Paço Municipal, motivada pela intervenção da fiscalização 

urbana, representada pelo Sindicato dos Funcionários de Fiscalização Municipal de 

Goiânia – SINDIFFISC, devolveu o nosso projeto ao Poder Executivo em 17/09/2012 por 

meio do Ofício Of.Div. nº 083/12-DL, cópia anexa ao referido processo 20120000986. 
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Em 04/04/2014 o Prefeito Paulo Garcia, por meio do Of. nº G-

206/2014 e RELATÓRIO DE PROJETOS DE LEIS A SEREM ARQUIVADOS, copias anexas ao 

referido processo 20120000986, restituiu ao Poder Legislativo o nosso projeto 

determinando o seu arquivamento, cópia anexa. O arquivamento foi efetivado em 

15/08/2014. 

Como politicamente, naquele momento, não obtivemos 

nenhum êxito, em 21/05/2014 encaminhamos o Ofício nº 016/2014 para o Prefeito 

Paulo Garcia com o mesmo pleito, cópia anexa, o qual foi protocolizado 

administrativamente sob o nº 57615869, em 27/05/2014. 

 Nessa nova tentativa o Secretário Municipal de Finanças, Sr. 

Jeovalter Correia Santos, manifestou inteiramente favorável ao nosso Projeto de 

Emenda à LOM por meio do DESPACHO nº. 1973/2014-GAB/SEFIN, de 12/09/2014, 

cópia anexa. Transcrevemos a seguir trecho do mencionado despacho: ”Nesse sentido, 

após analisados as solicitações e documentos juntados aos autos, venho manifestar a 

inteira concordância com a proposta de alteração na legislação apresentada pela 

Associação dos Auditores de Tributos do Fisco Municipal de Goiânia. ” (grifamos) 

No decorrer da tramitação administrativa desse processo, 

novamente a manifestação da Procuradoria Geral do Município de Goiânia foi 

favorável, por meio do PARECER Nº 251/2014, de 04/11/2014, o qual foi acatado, na 

íntegra, pelo Procurador Geral do Município, Doutor Carlos de Freitas Borges Filho, em 

11/11/2014, por meio do DESPACHO Nº 9297/2014. Seguem anexas cópias dos 

mencionados documentos. 

Do parecer retro mencionado, emitido pela Subprocuradoria de 

Assessoramento Jurídico, merece destaque o seguinte trecho: 

“Por fim, resta afirmar que ao sobrepujar as carreiras 
da Administração Tributária, o legislador salvaguardou não apenas o 
interesse dos servidores, mas também o dos administrados e o do 
próprio Estado, tendo em vista que organizá-los em carreiras 
específicas e conceder-lhes status constitucional é propiciar 
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estabilidade e segurança no desempenho de suas funções; é 
proporcionar ao agente o destemor no cumprimento de seu dever 
legal; é viabilizar o exercício pleno e escorreito da sua atividade, o 
que, por corolário, servirá ao incremento da arrecadação e 
contemplará o Princípio da Eficiência. ”  

 

Em dezembro de 2014 o SINDIFFISC, por meio do seu ofício nº 

131/2014 – SINDIFFISC, datado de 10/12/2014, cópia anexa, endereçado ao Prefeito 

de Goiânia, interferiu no andamento do processo alegando prejuízo à sua categoria e 

forçando o reconhecimento da mesma como carreira típica de Estado e integrante da 

Administração Tributária. O malfadado ofício acabou por obstruir o andamento do 

processo administrativo. Segue anexa cópia da manifestação da AFFIM-Goiânia em 

relação ao ofício do SINDIFFISC. 

Em função desse embaraço a AFFIM-Goiânia, no mês de março 

de 2015, laborou junto à Presidência da Câmara Municipal para que essa casa 

legislativa tomasse a iniciativa de propor a alteração na LOM pleiteada pela nossa 

categoria. 

 

II – PROJETO LOM 2015000002 (Processo n.º 20150000757) 

Esse projeto tramitou na Câmara Municipal por iniciativa do 

próprio Poder Legislativo Municipal, e, do mesmo modo, a pedido da AFFIM-Goiânia.  

Transcorrido aproximadamente um ano do arquivamento do 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica, e inconformada com obstrução patrocinada pelo 

SINDIFFISC do processo administrativo que tem como objeto o nosso projeto de 

emenda à LOM, no mês de março de 2015, a AFFIM-Goiânia, cansada de esperar o 

cumprimento da promessa do Sr. Prefeito, laborou, por meio do Ofício nº 006-2015, de 

23/02/2015, cópia anexa, junto à Presidência da Câmara Municipal para que o Poder 

Legislativo Municipal assumisse a iniciativa do nosso Projeto. O ofício retro 
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mencionado, acompanhado da justificativa, foi protocolado na Câmara Municipal de 

Goiânia sob o nº 2015/0000397, em 19/03/2015. 

Ressalte-se que nessa nova proposta de Emenda à LOM a 

AFFIM-Goiânia sugere a inclusão do artigo 32-A, com a redação transcrita abaixo, ao 

invés da mera alteração do artigo 32 da LOM, como anteriormente pleiteava. 

 “Art. 32-A. A administração tributária, atividade essencial ao 
funcionamento do Município de Goiânia, a ser exercida por auditores 
tributários com carreira específica, terá sua competência, suas 
atribuições e seu quadro de pessoal definidos por lei especial 
exclusiva, disporá de recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuará de forma integrada com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, nos termos do artigo 37, inciso 
XXII, da Constituição Federal, e do artigo 92, inciso XXIV, da 
Constituição do Estado de Goiás.” 

 

Com essa nova proposta de inclusão do artigo 32-A à Lei 

Orgânica, o artigo 32 da LOM permaneceu inalterado, ou seja, foi mantido com a 

seguinte redação:  

“Art. 32 - Lei especial regulará a organização e o 

funcionamento da fiscalização urbana e tributária do Município, sua 
área de competência, suas atribuições e seu quadro de pessoal, 
atendido o disposto no art.37, da Constituição Federal e no art.94, da 
Constituição Estadual. 

 Parágrafo único - Os cargos vagos de Assistente Técnico da 
Fiscalização Urbana serão providos por pessoal de nível superior, na 

forma do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.” 
 

Ainda que o artigo 32 da LOM, já estabeleça que lei especial 

regulará a organização e o funcionamento da Fiscalização Tributária do Município, sua 

competência, suas atribuições e seu quadro de pessoal, a alteração sugerida por meio 

da inserção do artigo 32-A à Lei Orgânica do Município de Goiânia acrescentaria que a 

Administração Tributária deve ser exercida por servidores de carreira específica da 

área tributária e asseguraria recursos prioritários para a realização de suas atividades, 

atuando de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, em consonância com a Emenda Constitucional (EC) nº 42/2003.   
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Portanto, com essa nova situação de adequação da nossa Lei 

Orgânica Municipal à redação inserida na Constituição Federal pela EC nº 42/2003 não 

justificaria a intervenção do SINDIFFISC na tramitação do nosso Projeto de Emenda à 

LOM, visto que não resultaria em nenhuma modificação na regulação da carreira da 

fiscalização urbana, devido à manutenção integral da redação do artigo 32. 

Especialmente pelo fato de que a fiscalização urbana não integra a Administração 

Tributária. 

Feitos esses esclarecimentos sobre as modificações ocorridas 

em relação à primeira propositura de Emenda à LOM, retomemos o relato sobre a 

tramitação do Projeto de iniciativa da Câmara Municipal. 

A nossa pretensão foi acolhida pela Presidência da Câmara que 

encaminhou a matéria para apreciação junto à Procuradoria Jurídica da Câmara 

Municipal de Goiânia quanto à constitucionalidade e legalidade. A referida 

procuradoria, por meio do PARECER N. 242/2015, de 16/04/2015, pugnou pela 

constitucionalidade e legalidade da nossa sugestão de emenda à LOM, alertando para 

a necessidade de subscrição de, no mínimo, 1/3 dos vereadores da casa. Segue anexa 

cópia do referido parecer.  

Superada a fase da análise da constitucionalidade e da 

legalidade pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, com manifestação 

favorável, a nossa pretensão foi convertida no Projeto de Emenda a Lei Orgânica        

nº 2015000002, de 13/05/2015, sob o protocolo nº 2015/0000757, da mesma data. 

Seguem anexas cópias do projeto com as assinaturas de mais de 1/3 dos vereadores e 

da justificativa. 

Na distribuição, coube ao Vereador Fábio Caixeta a relatoria na 

Comissão Mista da Câmara Municipal que acolheu a pretensão dos Auditores de 

Tributos manifestando-se favoravelmente, conforme cópia do parecer anexo.  
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Destacamos o seguinte parágrafo contido no parecer do 

relator: 

“Por essa razão, faz-se necessária a inserção do referido art. 32-A, na 
Lei Orgânica do Município, para que sua redação contemple as 
demais determinações inseridas na Constituição Federal de 1988, 
pela EC nº 42/2003, e na Constituição do Estado de Goiás, pela EC 
46/2010 haja vista tratar-se de arcabouço legítimo e suficiente para 
abrigar, na esfera do Município, a definição dos objetivos da 
Administração Tributária e a determinação de uma carreira específica 
e exclusiva para os auditores de tributos municipais, para exercê-la.” 

 

No dia 26/05/2015, em reunião da Comissão Mista da Câmara 

Municipal, a fiscalização urbana, liderada pelo SINDIFFISC, compareceu em peso e 

tumultuou a tramitação dos trabalhos resultando no pedido de vista da Vereadora Dra. 

Cristina, ocasião em que ela definiu que seria realizada Audiência Pública para discutir 

o tema no dia 02/06/2015 no período da tarde. Nessa Audiência Pública, na parte 

inicial, o Promotor de Justiça Dr. Gesse Cruvinel Pereira participou e alertou quanto à 

necessidade de respeitar a legalidade. 

Como o SINDIFFISC, em resumo, limitou-se, insistentemente, a 

afirmar que a fiscalização urbana faz parte da Administração Tributária e que a 

fiscalização no Município de Goiânia deve ser “una”, ao final da Audiência Pública, a 

Dra. Cristina recomendou e ficou no aguardo de que o SINDIFFISC apresentasse 

argumentos que pudessem colaborar na elaboração do parecer final do projeto. 

Na Reunião da Comissão Mista da Câmara Municipal do dia 

16/06/2015, como o nosso Projeto não estava na pauta, a categoria dos Auditores de 

Tributos não compareceram. Porém, a fiscalização urbana, liderada pelo SINDIFFISC e 

patrocinada pelo líder do Prefeito na Câmara, Vereador Carlos Soares, compareceu em 

peso e requereu a inversão, por intermédio do Vereador Zander Fábio, que também 

integra a bancada do Prefeito na Câmara. Após a aprovação da inversão de pauta, já na 

discussão do Projeto, o Vereador Carlos Soares, líder do Prefeito, alegando 

inconstitucionalidade, propôs o arquivamento do Projeto. O Vereador Djalma Araújo, 
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na mesma forma que o líder do Prefeito, manifestou a inconstitucionalidade da 

matéria, mas tal qual o Vereador Carlos Soares, não apontou em que aspecto residia a 

inconstitucionalidade. A cópia da ata da Comissão Mista da mencionada reunião, 

segue anexa. 

Nesse contexto, o nosso Projeto de Emenda à Lei Orgânica, pela 

segunda vez, foi arquivado na Câmara Municipal.  Na primeira vez, por iniciativa direta 

do Prefeito Paulo Garcia e, na segunda vez, por iniciativa indireta do mesmo. 

As manobras do Poder Executivo do Município de Goiânia, em 

co-participação com o Poder Legislativo Municipal, vêm mantendo uma omissão 

inconstitucional que perdura por aproximadamente doze anos, a qual gera prejuízos à 

Administração Tributária Municipal e, por conseqüência, aos administrados. 

É inegável que a Constituição Federal obrigou a realização de 

alterações nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do 

Distrito Federal com relação às respectivas Administrações Tributárias, de acordo com 

o inciso XXII, do artigo 37, resultante da Emenda Constitucional nº 42/2003. No Estado 

de Goiás essa exigência já foi cumprida por meio da Emenda à Constituição Estadual nº 

46/2010, que inseriu o inciso XXIV, ao seu artigo 92. Por outro lado, o Município de 

Goiânia faz questão de permanecer na omissão. 

Convém reafirmar que ainda que nos termos do § 3º, do art. 3º, 

da Lei nº 8.904/2010, o Município reconheça a carreira específica da Auditoria 

Tributária, como exclusiva e típica de Estado, a modificação introduzida pela EC nº 

42/2003 leva, necessariamente, à alteração no texto da Lei Orgânica do Município de 

Goiânia, pois este é o arcabouço legítimo e suficiente para abrigar, na esfera do 

Município, a definição dos objetivos, da organização, do funcionamento, da 

competência, das atribuições e dos recursos prioritários para a realização das 

atividades da Administração Tributária e, sobretudo, a determinação de uma carreira 

específica e exclusiva, para os Auditores de Tributos do Município de Goiânia. 
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É inegável que o nosso projeto de Emenda à LOM não resulta 

em nenhum impacto financeiro ou orçamentário ao Município de Goiânia e nem, tão 

pouco, qualquer benefício financeiro para os Auditores de Tributos. 

Finalmente, cumpre ressaltar que, ao dar um tratamento 

especial às carreiras da Administração Tributária, o legislador constituinte derivado 

assegurou não apenas o interesse dos Agentes Fazendários, mas também o dos 

administrados e o do próprio Estado, tendo em vista que organizá-los em carreiras 

específicas e conceder-lhes status constitucional é propiciar estabilidade e segurança 

no desempenho de suas funções; é proporcionar ao agente o destemor no 

cumprimento de seu dever legal; é viabilizar o exercício pleno e escorreito da sua 

atividade, o que, por corolário, servirá ao incremento da arrecadação e contemplará o 

Princípio da Eficiência.  

DO PEDIDO 

Diante dos fatos expostos e do direito argüido requer-se: 

O recebimento da presente Representação e seus documentos, 

nos termos do artigo 46 e seguintes, da Lei Complementar Estadual nº 25, de 

06/07/1998, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás e o seu 

conseqüente processamento, tomando-se as providências legais que o caso requer; 

Por fim, que as medidas tomadas sejam comunicadas 

oficialmente ao Representante, através do endereço constante da presente peça. 

 

Nestes termos, 

É a Representação! 

 

Goiânia (GO), 08 de Setembro de 2015. 

 

ELÍSIO GONZAGA DA SILVA 
PRESIDENTE DA AFFIM-Goiânia 


