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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAçAO PRE VIA N 2 81/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 155/99, de autoria do Deputado Chico Rafael, que dispôe sobre a

criaçao de Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - Trata-se de proposição resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n2

1.301/97. 0 projeto pretende, em sIntese, criar urn programa estadual de financiamento dos

estudos de alunos que freqüentern as escolas de nIvel medic e superior, tendo em vista o

alto custo das escolas particulares, que, muitas vezes, inviabiliza a conclusão dos cursos

pelos estudantes.
Ao estabelecer que os alunos matriculados nas escolas de nIvel rnédio também

possam se beneficiar do Prograrna, o projeto inova em relacão ao seu congenere federal,

que atende tão-somente os universitários.

2.2 - Os poucos recursos atualmente disponibilizados pelo Crédito Educativo gerido

pela Caixa Econômica Federal reforçam a necessidade de urn programa em nIvel estadual,

uma vez que a tendência hoje observada é a demanda crescente pelo ensino rnédio e

superior, atendido, em boa parte, pelas escolas privadas, cujos custos são realrnente rnuito

elevados.

Por se tratar de proposicao desarquivada, observa-se uma incoerência no art. 32, que

trata das fontes de recursos para o Programa. Corn efeito, faz-se referência all a "instituicães



Oil,.

financeiras oficiais", que hoje nào existem mais, em funcâo do projeto de privatizaçães

levado a efeito pelo governo anterior.

2.3 - Observa-se uma certa redundância entre os arts. 4 2 e 7. Atendendo aos
princIpios da boa técnica legislativa, os dois artigos poderiarn ser reunidos em urn so,

definindo-se urn prazo para a regulamentaçao da lei pelo Poder Executivo. Por oportuno,

seria importante estabelecer certos critérios para presidirem essa regularnentaçao, como,

por exemplo, os critérios de atualização do saldo devedor, a taxa de juros a ser cobrada, o

percentual a ser repassado aos agentes financeiros a tItulo de taxa de administraçao, as

garantias e prazos de financiamento, de carência e de amortização, entre outros.

Corn relacao ao irnpacto financeiro que o projeto acarretaria aos cofres püblicos, parece

ser mInimo, uma vez que se trata de ernpréstimo, e nào de doaçao. Assim, todo o capital

inicialmente investido retornaria ao Estado, garantindo a auto-reproduçao do Prograrna.
0 art. 6, por sua vez, afigura-se inócuo, visto que nao haverá como implantar-se o

Prograrna sem que haja servidores püblicos destinados a esse firn.

2.4 - Por derradeiro, nâo se observa vIcio de iniciativa na proposição sob comento, pois

é assegurado ao Estado-membro legislar, concorrenternente corn a União, no terreno da

educaçao, conforme dispôem os arts. 24, IX, da Carta Federal e 10, IV, da Carla EstaduaI.

Tarnpouco a matéria se insere entre aquelas de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo.

3- TRAMITAçAO

0 projeto trarnita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissães de Constituicao e

Justiça, de Educaçao, Cultura, Ciència e Tecnologia e de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboraçao: 13/4/99.
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