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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INFORMAcAO PREVIA N2127/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 257/99, de autoria do Deputado Eduardo Hermeto, que dispãe

sobre a obrigatoriedade de concessão, durante todo o perlodo de vigencia do contrato de

financiamento, de estágios profissionais para estudantes de nIveis médio e superior das

areas de ciência e tecnologia, nos termos da legislacao pertinente a matéria.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/4/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - 0 Fundo de Incentivo a Industrializaçao - FIND - tern por objetivo dar suporte

financeiro a prograrnas destinados ao desenvolvimento industrial do Estado, ao Programa de

lntegração e Diversificaçao Industrial - PRO-INDUSTRIA - e ao Prograrna de lnducao a

Modernizaçao Industrial - PROIM.

2.2 - 0 projeto de lei beneficia tão-somente os estudantes da area de ciència e

tecnologia, o que constitui uma discriminacão que pode ser prejudicial as empresas. No

mundo globalizado, a empresa moderna depende de desempenho global, ou seja, tern que

ser eficaz em ciência e tecnologia, mas nao pode descuidar-se do mercado, da

comunicação, dos recursos humanos e do ambiente econômico, social, politico, financeiro,

que balizam o seu planejamento estrategico.

Alias, as empresas brasileiras, meio tardiamente, vêm descobrindo que o

analfabetismo de seus operários as colocava em nItida desvantagem na concorrência

internacional. Hoje, em nivel mais elevado, é penoso descobrir que o empregado de nIvel

superior, altamente qualificado na area técnica, mal sabe comunicar-se no vernáculo escrito

ou falado, sendo uma ilha de conhecimento apenas técnico e isolado. Assim, imbuIdas

dessa nova ordem mercadológica, as empresas modernas tern admitido estagiários nos
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diversos campos de seu interesse, corn o fito de aproveitá-los ou mantê-Ios como reserva

para eventual chamamento.

2.3 - A oferta de estágios para estudantes de ciência e tecnologia nao poderá ser uma

condiçao "sine qua non" para a concessão de financiamentos as empresas. Principalmente

as regiães menos desenvolvidas do Estado ficarão prejudicadas, pois não dispöem de

universidades e escolas técnicas. Desse modo, o projeto estaria criando urn novo fator

locacional de indüstrias, beneficiando Os pólos já existentes.

Em 1998, o FIND concedeu financiamentos no valor total de R$193.466.537,00.

2.4 - 0 nUmero de vagas a ser oferecido pela empresa deverá ser proporcional ao

valor do financiamento pretendido, observada a seguinte relacao:

- para financiamento no valor entre R$100.000,00 (cern mil reals) e R$1.000.000,00

(urn milhão de reals) , uma vaga para estudante de nIvel médlo e uma vaga para estudante

de nIvel superior;

II - para financiamento no valor de R$1.001.000,00 (urn milhão e urn mil reals) a R$

2.000.000,00 (dois milhães de reals), duas vagas para estudante de nIvel médio e uma vaga

para estudante de nIvel superior;

Ill - para financiamento no valor de R$2.001.000,00 (dois miIhôese urn mil reals) a

R$3.000.000,00 (trés rnilhôes de reals), trés vagas para estudante de nIvel médio e duas

vagas para estudante de nIvel superior;

IV - para financiamento no valor de R$3.001.000,00 (trés milhôes e urn mil reals) a R$

4.000.000,00 (quatro milhôes de reals), quatro vagas para estagiário de nIvel médlo e três

vagas para estagiário de nIvel superior;

V - para financiamento no valor de R$4.001.000,00 (quatro milhôes e urn mil reals) a

R$10.000.000,00 (dez rnilhães de reals), seis vagas para estagiário de nIvel médlo e quatro

vagas para estagiario de nIvel superior;

VI - para financiamento de valor superior a R$10.000.000,00 (dez rnithöes de reals),

olto vagas para estagiario de nIvel médio e seis vagas para estagiario de nIvet superior.

2.5 - Finalmente, deve-se levar ern consideracao que a matéria disciplinada pelo projeto

sob comento nao se enquadra na competência reservada de quaisquer dos Poderes, sendo
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IIcita a membro desta Casa a deflagracao do processo legislativo em assuntos dessa

natu reza.

3- TRAMITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissães de Constituiçao e

Justica, de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia, e de Fiscalizaçao Financeira e

Orçamentária, para receber parecer.

Data da elaboração: 18/5/99.
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