
 
 
 

São Paulo, 18 de agosto de 2020. 

 

Ofício nº 04/2020 
 
 

Sr. Cauê Macris 
Deputado Estadual 
Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
 
C/C Lideranças dos Partidos na ALESP 

 
 

 
As três Universidades Federais e o Instituto Federal sediados no Estado 

de São Paulo vêm a público tornar explícita a sua preocupação e desaprovação 

quanto ao teor do Projeto de Lei No. 529, em tramitação na Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, que em seu Art. 14 prevê que o superávit financeiro das 

autarquias e das fundações seja anualmente transferido à Conta Única do Tesouro 

Estadual. Se aprovado, este artigo representará um duro golpe contra a FAPESP, 

que perderá sensivelmente sua capacidade de financiamento de projetos 

estratégicos e de longa duração. Representará, assim, forte prejuízo à produção 

acadêmica, científica, tecnológica e de inovação, realizada pelas Universidades e 

pelo Instituto, em favor da população paulista e brasileira. 

Os grupos de pesquisa sediados nas instituições públicas de ensino 

superior e técnico-profissional respondem pela absoluta maior parte dos avanços 

científicos do estado, e para isso contam com o imprescindível financiamento da 

FAPESP, cuja atuação é marcada pela eficiência e excelência no fomento à 

produção de conhecimentos. 

Seja diante das adversidades do momento presente, em que a 

necessidade da pesquisa científica é eminentemente mais perceptível, seja em 

qualquer tempo futuro, quando a produção científica precisa necessariamente 

ocorrer, para que se possa alcançar o desenvolvimento social e econômico do 

https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300503


estado e do país, a capacidade de financiamento da FAPESP precisa ser 

preservada, atendendo assim aos interesses de toda a sociedade. 

 

Despedimos-nos com votos de estima e consideração.  

 

 
Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 
Reitora Universidade Federal de São Paulo 

Profª Drª Wanda A. Machado Hoffmann 
Reitora Universidade Federal de São Carlos 

Prof. Dr. Dácio Roberto Matheus 
Reitor Universidade Federal do ABC 

Prof. Dr. Eduardo Antonio Modena 
Reitor Instituto Federal de São Paulo 
 


