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Senhor Presidente,

com amparo no caput do art. 67 da constituigdo Estadual submeto d apreciagao

dessa augusta Assembleia Legislatiru, pol meio de Vossa Excelencia' o projeto de lei que Altera a

redagdo de dispositiuo ao fuinrmauofri i'676, de 21 de iunho de 202]' que cria a "Fundagdo de

Apoio e Desenvolvimento d Educaqdo Bdsica do Estadi de Mato Grosso do Sul"' e dd outras

providAncias.

o presente projeto de leitem como objetivo efetuar ajustes ao texto da Lei Estadual

ng 5.676 de 21 de .ir"fr" Oi 2O2l, que.'"iou u Fundailo de Apoio e Desenvolvimento d Educagao

B6sica do Estado o. rlluto Grosso do Sul (FADEB/MS),.pa1a pt.r.. com maior clarcza a forma de

indicagdo e de nomeag6o do Diretor-Presidente da Funda96o, bem como para corrigir disposig6es

relativas irs receitas destinadas e FADE'BiMS'

Com relag6o d indicagao do Diretor-Presidente, a redagSo original da Lei preve que

este serS "indicado'pnti Surrntarii de Estado de Educaqdo e nomeado pelo Governador do

Estado,,,com a alteragSo constante desta proposta o Direior-Presidente passa a ser indicado e

nomeado pelo Governador do Estado, autoridade competente para tanto'

cumpre enfatizar que a previsao legal de indicag6o e de nomeagao pelo Chefe do

Poder Executivo Estadual 6 praxe .. ou,ru, fund-a96es existentes em Mato Grosso do Sul' tais

como, a FundagSo de Turismo de Mato Grosso do Sul, a Fundagfio Estadual R6dio e Televis6o

Educativa de Mato crosso do Sul, a Fundagao de Trabalho e Economia Solid6ria de Mato Grosso

doSuleaFundagsoEscoladeGovernodeMatoGrossodoSul.

euanto ds receitas destinadas e FADEB/MS, propde-se a revogagdo dos $$ 1o e 2"

do art. 4o da Lei E,stadual ne 5 .67 6, de 2021, visto que, mesmo toln u supressao proposta' a Fundagao

continuar6 a contar com diversas fontes de receita, todas previstas nos incisos do pr6prio art' 4o da

Lei, de forma qu" u *ogag6o dos referidos par6grafos neo upr.t.ntar6 diminu(ao no repasse de

valores d Fundag6o, qu""r"16 custeada, entre outros, com ,uior". oriundos do Tesouro Estadual'

conforme previsio orgament6ria, sem acarretar qualquer prejuizo ds a96es da FADEBiMS'

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excelencia e dos nobres pares que

comp6em essa Casa de Leis para a aprovagdo do anexo projeto de lei'

Atenciosamente,

-:=1.\=r*.**"
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

Racebic,o St,* 
' 

JuHicos
Secretaria de Asuntos Legt ,^ r ( .-z u

A Sua Excel6ncia o Senhor

Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA

Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Altera a redagdo de dispositivo da Lei Estadual
ne 5.676, de 2l de junho de 2021, que cria a
"Fundagdo de Apoio e Desenvolvimento d
Educaqdo Basica do Estodo de Mato Grosso do
Sul", e dd outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 5o da Lei ne 5.676, de 21 de junho de202l, passa a vigorar com a
seguinte redagdo:

"Art. 5o A Fundaqdo serd dirigida por um Diretor-Presidente, indicado e nomeado
pelo Governador do Estado." (NR)

de 2021.
Art,2' Revogam-se os $$ lo e2o do art.4oda LeiEstadual ne5.676,de 21 de junho

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande.
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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