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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da ConstituiqSo Estadual, submeto d.

apreciag[o dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Exceldncia, o
Projeto de Lei Complementar que Acrescenta o $ 3o ao art. 133 da Lei Complementar ne
I14, de 19 de dezembro de 2005, nos termos que especifica.

A presente proposta legislativa busca adequar o texto da Lei
Complementar ne,l 14, de 19 de dezembro de 2005, que Aprova a Lei Orgdnica da policia
Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, dispde sobre sua organizaEdoTnstitucional e as
carreiras, os dii'eitos e as obrigagdes dos seus membros,rlaparte referente ds honrarias,
para corrigir erro material e possibilitar que algumas dessas homenagens elencadas no
art. 1,33 da Lei.em referOncia, possam ser atribuidas ao cidaddo civil e ds autoridades
militares.

coqv6m pontuar que, atualmente isso ocore de fato, uma vez que os
decretos que tratam dessas honrariasj6 trazem essa previsdo.

Frisa-se que o acrdscimo do $ 3" ao art. 133 da Lei Complementar ne 114,

$e .2-005, ttio. tra1 aumento de despesa .oro p"rroal, n6o se encontra vedado pela
legislagSo eleitoral e nem pela Lei de Resposabilidade Fiscal.

56o essas as razdes que me levam a submeter d. apreciagS.o de Vossa
Excel6ncia e dos ilustres Pares, o presente projeto de lei complementar, contando com a
imprescindfvel aquiescOncia desse respeit6vel Parlamento Estadual paraasua aprovag6o.

Atenciosamente,

F,..F.: i:rl i..r r- n-l l.iin

i"r*crctaria dc,rrsurrtos LeEislativos e JuridimsREINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excel0ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Acrescenta o $ 3' ao art. 133 da Lei
Complementar ne I I4, de l9 de dezembyo
de 20a5, nos termos que especffica.

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

Lei Complementar:

Art. l"Acrescenta-se o $ 3" ao art. 133 daLei Complementarne 114, de
19 de dezembro de 2005, com a seguinte redag6o:

"Art. I33.

$ 3'.'As honrarias previstas nos incisos I e IV do caput deste artigo podem
ser concedidas a cidaddos e a autoridades ciyis e miiitares, nos tirmos do
regulamento, ap6s aprovagdo pelo Conselho Superior da polfcia Civil.,'Q'/R)

Art. 2o Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicagdo.
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