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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAcAO PREVIA N 9 163/98 	 f' 14 454&41-15

1-OBJETO

Projeto de Lei n2 1.814/98, de autoria do Deputado LeonIdio Bouças, que acrescenta

dispositivo ao art. 1 2 da Lei n2 11.036, de 1993, que obriga escolas estaduais a tornarem

püblicos dados escolares relativos ao seu desempenho.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/98.

2-PONTOSDEATENçAO
2.1 - Desde 1993, faz parte da legislacao estadual a exigência de que as escolas

supervisionadas pelo Estado informem publicamente a sociedade dados relevantes relativos

ao seu desempenho. São considerados, nesse caso, os dados referentes ao nümero de

alunos matriculados e aos percentuais de alunos aprovados, reprovados e evadidos.

2.2 - 0 projeto tern por objetivo incluir como relevantes, entre as informacOes a serern

prestadas pelas escolas, dados relativos ao nümero de vagas disponIveis por ocasião da

matrIcula, haja vista que é urna ocasião em que se tornam cornuns os conflitos entre pais e

escolas, causados pela desinformacao quanto ao nümero de vagas existentes. Serve como

exernplo o fato ocorrido no MunicIpio de Araguari, em janeiro ültimo, noticiado pela imprensa:

"0 rnedo de não conseguir vaga para estudar Ievou pais e alunos a ameaca de incendiar três

escolas fechadas pelo governo do Estado. 0 tumulto so terminou corn a garantia de que não

faltariam vagas. (" Estado de Minas" de 10/2/98)

2.3 - A Constituicao Federal de 1988, nos § 1 2 e 22 do seu art. 208, e a Constituicão

Estadual de 1989, nos § 1 9 e 22 do seu art. 198, definem como direito püblico subjetivo



acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e que o seu não-oferecimento ou sua

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

Tanto a Lei Maior, em seu art. 214, I, II, como a Carta mineira, em seu art. 204, I, II,

dispãem sobre a criaçao de pianos nacional e estadual de educacão que conduzam a

erradicacão do analfabetismo e a universalizacão do ensino fundamental.

As constituicöes citadas estabelecem como princIpios, no art. 206, I, IV (Federal), e no

art. 196, I, V. (Estadual), a igualdade de condicaes para o acesso e permanencia na escola

a gratuidadedo ensino püblico.

A Constituicao Estadual, em seu art. 22, VII, inclui, entre os objetivos prioritários do

Estado, a garantia de educacão e ensino.

2.4 - Pesquisa realizada em 1996 pela Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e

EstatIstica -IBGE-, revela que 151.300 criancas estavam, na ocasião, afastadas das escolas

em Minas Gerais.

Estima-se que, nas regiOes do Triangulo Mineiro e Alto ParanaIba, onde a maioria das

criancas é obrigada a trabalhar para ajudar no orçamento familiar, cerca de seis mil criancas

ficaram sem estudar em 1997.

2.5 - Percebe-se, por outro lado, crescente valorizaçao da escola püblica por parte dal

autoridades federais, estaduais e municipais, bern como pela comunidade em geral. Tem-se

buscado o ensino püblico de qualidade e a garantia de frequência das crianças as escolas,

direito esse consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Estatuto da

Criança e do Adolescente e nas nossas Constituiçoes.

No dia 7 de fevereiro do corrente ano, o Ministério da Educacao e do Desporto -MEC-

lançou a campanha nacional "Toda Criança na Escola", garantindo a matrIcula a todas as

criancas de 7 a 14 anos que estejam fora da sala de aula. 0 Ministro da Educacao, Paulo

Renato Souza , demonstrando seu interesse, acompanhou de perto a implantaçao da

campanha no Estado.

No dia 6 de abril ültimo, o Governo Estadual Iançou o "Programa Estadual de

Transporte Escolar Rural", que beneficia 415 municIpios mineiros, selecionados entre os

mais carentes, através de 1.217 veIculos serninovos que deverão ser adquiridos para levar a
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escola crianças que moram em regiOes mais distantes. 0 programa faz parte da segunda

etapa da campanha "Minas Quer Toda Criança na Escola".

E determinação da Secretaria de Estado da Educacao que sejam recebidas nas

escolas todas as crianças que queiram se matricular, sendo a reducao do excesso de alunos

na mesma sala uma segunda etapa da polItica educacional do Estado.

Diversas empresas particulares tern organizado parcerias interessantes a favor da

educacao, inclusive a Federacao das Indüstrias do Estado de Minas Gerais, que conta corn

conseiho de educacao proprio.

2.6 - No momento em que comandos legais e iniciativas como as citadas refletem a

priorizacao da educacão escolar pelas autoridades governamentais e pela sociedade, a

exigência feita as escolas, no sentido de prestarem publicamente informaçoes sobre o

nümero de vagas disponIveis por ocasião da matrIcula representaria uma contribuiçao

importante para o atendimento escolar do Estado.

3- GLOSSARIO
3.1 - Ensino fundamental: Ensino de 1 2 grau.

3.2 - Direito subjetivo : Significa "o poder de acao assegurado legalmente a toda

pessoa para defesa e proteçao de toda e qualquer espécie de bens, materials ou imaterials,

do gual decorre a faculdade de exigir a prestaçao ou abstencao de prestacão de atos, ou o

cumprimento da obrigacão, a que outrem esteja sujeito."(Grifo nosso) In PLACIDO E SILVA,

"Vocabulário JurIdico". São Paulo, Forense, 1983.

3- TRAM ITAçAo
A proposicao tramita em dois turnos e fol distribulda as Comissôes de Constituição e

Justica e de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnotogia para receber parecer.

Data da elaboracao: 9/7/98
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