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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
,ABC (UFABC)  no uso de suas atribuições e, considerando as deliberações ocorridas na continuação da I

sessão extraordinária de 2021, realizada no dia 16 de março de 2021, manifesta preocupação diante dos
vetos presidenciais ao PLP nº 135/2020, Projeto de Lei que reconhece o FNDCT - Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico como o principal instrumento de financiamento científico,
tecnológico e inovação do país.

Embora o PLP nº 135/2020 tenha sido aprovado pelo Legislativo, em dezembro de 2020,
com uma extraordinária votação (71 a 1 no Senado e 385 a 18 na Câmara), ao sancionar a Lei
Complementar nº 177/2021, o Presidente da República vetou dispositivos, desconfigurando o objetivo
do projeto original.

Entre os vetos do Executivo constam a retirada da proibição de que os recursos do FNDCT
sejam alocados em reservas de contingência, fiscal ou financeira; e a liberação dos recursos do FNDCT
colocados na reserva de contingência no ano de 2020. A manutenção de tais vetos constitui-se em
decisão catastrófica para o País, ainda mais em um momento de grave crise sanitária, econômica e
social.

Considerando o cenário de crise, o Conselho Universitário da UFABC externaliza
preocupação com tais vetos e defende a apreciação e a rejeição pelo Congresso Nacional do "ITEM 02 do
VETO 02", de forma a restabelecer a decisão inicial do Legislativo, e assim garantir recursos financeiros
indispensáveis às diferentes instituições federais, estaduais, municipais e privadas que se dedicam ao
desenvolvimento da ciência e da inovação tecnológica no país, tão cruciais para o enfrentamento da
crise sanitária vigente e para o alicerçamento da soberania nacional em mais longo prazo.

Ressalta-se que as comunidades científica, tecnológica e industrial paulista e brasileira
esperam com extrema expectativa o voto, em particular, das Deputadas e Deputados e Senadoras e
Senadores da Bancada Paulista nessa direção.
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