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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO

O  da CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
 ( ), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua VI sessãoDO ABC UFABC

ordinária de 2020, realizada no dia 15 de dezembro de 2020, manifesta preocupação diante da situação
de risco com a possibilidade de corte orçamentário da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP), relacionada ao Projeto de Lei (PL) nº 627/2020 a ser votado, em breve, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

O texto do referido PL coloca em risco R$ 454,6 milhões da referida Fundação, dos cerca de R$ 1,5
bilhão, correspondentes a 1% da arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS) do Estado de São Paulo e previstos para 2021. Se concretizado, isso significará uma
redução brutal no orçamento da FAPESP e o comprometimento da ciência produzida no Estado de São
Paulo, com danos irreparáveis no curto e no médio prazos. Em especial, no ano de 2020, marcado por
uma pandemia de proporções devastadoras, manter o financiamento para o sistema de pesquisa
paulista é condição fundamental para que o país encontre saídas para a atual situação que aflige a
todos.

Em função disso, este Conselho dirige-se à ALESP solicitando a retirada imediata do referido texto no PL
nº 627/2020, de modo a garantir o orçamento da FAPESP para 2021 e a manutenção do sistema de
pesquisa paulista, referência nacional e internacional e motivo de orgulho de toda a sociedade.
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