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PROJETO DE LHI

Disp6e  sobre  a  instituigao  da  SEMANA  DA
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FINANCEIRA E ECONOMICA, a ser celebrada entre os dias

de domingo e sdbado que abrangem o dia 1 3 de agos[o.

0 PREFEITO D0 MUNICIPIO I)E JACAREI, USAND0

DAS ATRIBUICOHS QUE LHE SA0 CONFERIDAS POR

LEI,   FAZ   SABER   QUH   A   CAMARA   MUNICIPAL

APROVOU   E   ELH    SANCIONA   H   PROMULGA   A

SEGUINTE LHI:

Art.  10  Fica  instituido  no  Calendario  Oficial  de  Eventos  do

Municipio de Jacarei a "SEMANA I)A HDUCACAo FINANCEIRA E ECoN6MICA", tendo por objetivo

promover maior conscientizapao da populagao em relapao a conceitos e produtos fmanceiros.

Art.  2°  A  SEMANA DA  EDUCACAO FINANCEIRA  E ECONOMICA

sera realizada anualmente, entre os dias de domingo e sabado que abrangem o dia I 3 de agosto.

Art.   3°   Durante   a   SEMANA   DA   EDUCACAO   FINANCEIRA   E

ECoN6MICA,  serfro  realizados  eventos,  palestras,   semindrios,   encontros  e/ou  quaisquer  outras

atividades voltadas a promover e aperfeigoar o tema destacado nesta lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 24 de maio de 2019.
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ABNER DH MADUREIRA

Vereador - PR
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JUSTIFICATIVA

De autoria do ex-presidente Getulio Vargas, a atividade de Economista foi

instituida  e  reconhecida  por  meio  da  lei  federal  n°  1.411   de   13  de  agosto  de  195,  bern  como

regulanientada pelo Decreto Presidencial de n° 31.794, de  17 de novembro de  1952.

ue a escola deve ensinar economia?

Ajfabetizapfro econ6mjca deve ser adotada na educaqao basiea, auxiliando

para a compreensao do cenario econ6mico global.

Autor:   Andressa   Muniz,   especial   para   a  Gazeta  do   Povo   [01/11/2017]

[18: 12]Alualizado em  [19/03/2018]  ds  [08:30]"

Fonte:  hitps : /inw.gonetadopovo. com. br/educacao/por-que-a-escola-deve-

ensinar-economia-5sazmuniu;fwvlpll5ei8bukyo/

Educapao econ6mica traz beneficios nao apenas para a vida pessoal, mas

tamb6m para o papel do cidadao na sociedade.

A  Base Nacional  Comum  Curricular (BNCC),  que  estabelece  referencias

para os cuniculos escolares,  classifica a educagao financeira como uma habilidade obrigat6rio -

segundo a BNCC, escolas devem oferecer conceitos bdsicos de economia e finangas.
"Podem ser discu[idos assuntos corno taxas de juros,  inflaqdo,  aplica¢6es

firanceiras  (rentabilidade  e  liquidez  de  urn  irrvestinento)  e  inpostos.  Essa  unidade  temdtica

favorece   urn   estudo   interdisciplinar   errvolvendo   as   dimens6es   culturais,   sociais,   pol{ticas   e

psicol6gicas,  al6m da econ6mica,  sobre as  quest6es do consumo, trabalho e dinheiro", exphoa, o

docunento.
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Aplicaeao cotidiana=

Emprestimos,  financiamentos, juros  de  cartao  de cr6dito  e rendimento  de

poupanga sao alguns dos t6picos que ocupam papel central na vida financeira dos brasileiros - e

mesmo  assim  objetos  de  dtivida  e  desconhecimento.  Para  reverter  esse  quadro,  a alfabetizagao

econ6mica  deve  ser  adotada  na  educagao  basica,  auxiliando  para  a  compreensao  do  cenario

econ6mico global e nacional e o papel do cidadfro no seu pr6prio sucesso financeiro.

0 dominio desses temas ainda 6 deficiente no Brasil, de acordo com dados

do  relat6rio  da OCDE  (Organizapao  para  a  Cooperagao  e  Desenvolvimento  Econ6mico),  "Pisa

2015:  Students9  Financial  Literacy"  ("Pisa  2015:  Alfabetizapfro  Financeira  dos  Estudantes").  0

estudo  avaliou  o  dominio  de  conhecimentos  relacionados  a  educapao  financeira  em  alunos  da

educagao bdsica em quinze palses.

Em 2015 o Brasil teve o Dior desemDenho entre us Dalses t}articiDantes

do levantamento; a pontuapao dos estudantes brasileiros ficou abaixo dos 400 pontos - a media

entre os paises da OCDE se aproxima de 500.

"0  brasileiro tern mania  de  comprar com base  no  que  cabe  no  orcamento mensal,  por  exemplo,

sem  levar  em  conta  a  taxa  de  juros  implicita  na  opera€ao.  Com  noc6es  bdsicas  de  finan¢as,

saberiam   calcular   que   estdo  pagando   duas,   tras   vezes   mats  pelo   mesmo  produto,   s6  pela

z.mpc!c].G#cz.cz dr espercr ",  avalia o economista Rodrigo Constantino.

Para  ele,  a  educapao  econ6mica  traz  beneficios  nfro  apenas  para  a  vida

pessoal, mas tambem para o papel do cidadfro na sociedade.

"0  cidaddo  ndo  seria flacilmente  enganado  como  eleitor,  ndo  cairia  nas faldcias  de   `governo

grd[is',  ou de populistas  que prometem redu€do  das taxas  de juros na mcora,  como  se bastasse

volun[arismo politico para {anto.  Estariam mais preparados para cobrar propostas realistas dos

candidatos " , diz.
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PAPEL DA ESCOLA:

A educapao econ6mica comega na educacao bdsica, mas o ensino nao 6 o

mesmo  adotado  no  ensino  superior.  A  diferenga  entre  os  niveis  educacionais  comega  pelos

objetivos:  no  ensino  fundamental  e  medio,  a  abordagem  desses  contetidos  deve  educar  para

demandas  do  cotidiano,  como  taxas  de juros,  investimentos,  empiestimos,  poupanga e  finangas

pessoais.

"Os   jovens   enfrentam   atualmente   decis6es   financeiras   mais   desafiaderas   e   perspectivas

econ6rhicas e de emprego mats incertas", apon[ou o secretdrio geral da OCDE, Angel Garcia, no

lanqumento   do   relat6rio   em   Paris.   "Entretanto,   muitas  vezes   eles   ndo   tern  a  eduea?ao,   o

treinamento e as ferramentas para tomar decis6es informadas em assuntos que Ofetam o seu bem-

estarfinanceiro."

Urn   dos   maiores   beneficios   de   aprender   economia   desde   cedo   5   a

desmistificapao  de  uma area  de  conhecimento  que  ainda  6  encarada  com  receio  ~ mesmo  se  a

abordagem  na  educapao  basica  nao  contemplar  conceitos  complexos,  o  contato  com principios

econ6micos pode normalizar o assunto e despertar a curiosidade dos estudantes.

"Os benefocios sdo inineros, pots atingem tamb6m a familia"  diz Altemir Farinhas, consul[or da

Conquista Solu¢i5es Educacionais.  " Uma crianqa que leva para sua casa conceitos aprendidos na

Escola  estinula  os  pais  a  reverem  valores,  hdbitos  e  se  inleressarem  pelo  {ema.  Crianqas  que

aprendem desde cedo sobre economia,  serdo adultos menos endividados,  melhores  investidores  e

empreendedores."

Modelo:

Economia e finan9as s5o parte do curriculo escolar em pa{ses como Estados

Unidos, onde pelo memos 20 estados mantem diretrizes para o ensino de disciplinas especificas de

economia no ensino medio. Em alguns estados americanos, as disciplinas nfro sao obrigat6rias para

obtengao do diploma -a importincia esta no acesso dos estudantes a esse tipo de conhecimento.

Prapa dos Tres Poderes,  74 -Centro -Jacaref / SP -CEP:  12327-901  -Tel.: (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DE J
PALACIO DA I,IBERI)Al)E

Proieto de Lei - lnstitui a  SEMANA DA EDucACAo FINANCEiFIA E EcoN6MicA ne ambito do
Jacarei

EJL.aEHE
Fls.  5 de 7

Muri

0 reflexo dessa poli'tica pode ser observado na satide financeira dos jovens:

mos estados americanos em que as diretrizes para o eusino de economia sao mais rigorosas, jovens

entre  1 8  e 22 anos tiverain maiores melhorias mos seus cieditos e menor endividamento, segundo

dados  da  FINRA  Investor  Education  Foundation,   fundapao  voltada  para  a  disseminapao  de

conhecimentos sobre finangas e economia.

ABORDAGEM IVIULTIDISCIPLINAR:

Conceitos como PIB (Produto Intemo Brute), desenvolvimento econ6mico

e desemprego podem ser trabalhados rias aulas de geografia. Em hist6ria, os alunos podem aprender

sobre  sistemas  econ6micos  e  as  diferentes  formas  de  dinheiro  e  troca  ao  longo  dos  periodos

hist6ricos. Nas aulas de matematica, 6 possivel incorporar nog6es de economia e fmancas, como

retomo  sobre  investimento,  parcelamentos  e juros  compostos  - este,  fundamental  para  a  satide

anceira.

" 0 conceito mats fundamental 6 a de juros compostos, compreender que o tempo tern valor, e como

calcular esse valor em termos monetdrios",  destaca Constantino.  "A principal vantagem 6 fugir

dos agiotas, evitar aquele efeito bola de neve das dividas, cujo custo muitas vezes consome o grosso

do orcamento familiar (e es[atal tamb6m). "

Para  a  abordagem  da  educapao  financeira  nas  aulas  de  matematica,  urn

prot6tipo desenvolvido pelo pesqulsador Marcelo Bergamini Campos leva para a sala de aula do

ensino fundamental tarefas como simulapfo de mesada, planejamento para compras a vista, criagao

de oxpamento mensal, investimento e aumento de renda.

Com  atividades  dinamicas,  os  alunos  tern maiores  chances  de  criar  suas

pr6prias   solng6es   para   problemas   do   cotidiano   e   aprenderem   a   tomar   melhores   decis6es

financeiras, segundo o estudo.
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Esse  tipo  de  abordagem  multidisciplinar traz  maiores  beneficios  para  os

estudantes,  mesmo  sem  a adogao  de  uma  disciplina  especifica  sobre  economia,  de  acordo  com

urn estudo conduzido pelo professor de Economia da Universidade de Nebraska-Lincoln, William

Walstad. A pesquisa foi baseada na analise dos curriculos de escolas norte-americanas que oferecem

educagao econ6mica para os alunos de ensino m6dio.

Enquanto  a  escola  nao  oferece  esses  conhecimentos,  uma  altemativa  e

aprender de rmodo a;ut6rromo.  .tNa era da internet ficou mats facil.  Hd muitos v{deos bons,  cursos

online,  livros", apoata Conshariti:"o. a.Para sobreviver e prosperar em urn mercado  compe[itivo  6

necessdrio  se preparar,  ter embasamento,  conhecimento titil de verdade.  Irifelizmente temos lido

pouco disso nas escolas e rnesmo universidades. A opqdo 6 correr atr&s por conla pr6pria, ouficar

para trds. "

CANHOS REAIS:

Especialistas  apontam  que  o  ensino  de  economia  de  modo  acess]'vel  na

educapao bdsica melhora as chances de ascensfo social e qualidade de vida das famflias. Urn estudo

feito  por pesquisadores  dos  Estados  Unidos  e  do  Chile  aponta que  maiores  niveis  de  educapao

financeira  aumentam  a  probabilidade  de  contribuigao  para  fundos  de  pensao,  o  que  leva  ao

crescimento do capital de uma familia.

No  Brasil, 1evantamento  da Associapao  de Educapfro  Financeira no  Brasil

(ANEF-Brasil)  feito  com base  no programa Enef (Estrat6gia Nacional  de  Educapto  Financeira)

indica uma melhoria no comportamento de poupanga entre os estudantes que tern acesso a educapao

financeira -e essa melhoria e ainda maior no primeiro ciclo do eusino fundamental (1° ao 50 uno).

De modo similar, uma analise do instituto TIAA-CREF indica que pessoas

sem educagao flnanceira tern maior probabilidade de se endividar, ultrapassar seus limites de cr6dito

e pagan taxas e cobrangas que poderiam ser evitadas. Uma prevencao para isso, segundo a pesquisa,

6 o acesso a educagao fmanceira antes do inicio da vida financeira, durante o periodo escolar.
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Em sendo assim, por todas essas contundentes raz6es, bern como diante do

relevante interesse ptiblico envolvido no tema,  sao as raz6es pelas quais a aprovapfro do presente

Projeto de Lei se faz imprescindivel.

Camara Municipal de Jacarei, 24 de maio de 2019.

fENjenrfuNwfi"fA
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR
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