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Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022 

 

PR-145/2022 

 

Exmo. Sr. Deputado Estadual 
EVANDRO SÁ BARRETO LEITÃO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará 

 

Prezado Senhor, 

A Academia Brasileira de Ciências (ABC), juntamente com a comunidade cientí-
fica do Ceará e de todo o Brasil, está surpresa e assustada com o Projeto de Emenda 
Constitucional em tramitação urgente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
AL, que retira os 2% previstos na constituição para a Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e os transforma em 2% para a ge-
nérica “função de Ciência e Tecnologia”. 

Vale ressaltar, que dentre vários Programas de alta relevância, a FUNCAP também 
está desenvolvendo projetos com parceria direta com a gestão pública do Estado do 
Ceará, como o Programa Cientista Chefe, que tem como objetivo unir o meio acadêmico 
e a gestão pública. Através dele, equipes de pesquisadores estão trabalhando nas se-
cretarias ou órgãos mais estratégicos do Governo do Estado para identificar soluções 
de ciência, tecnologia e inovação que podem ser implantadas para melhorar os serviços 
e, desta forma, dar mais qualidade de vida para a população. 

A ABC manifesta-se, fortemente, pela não aprovação do referido Projeto que retira 
recursos de uma fundação importante como a FUNCAP, que tem atuado de forma com-
petente e proativa na gestão e alocação dos seus recursos em prol da Educação, ciência, 
Tecnologia e Inovação, de forma ampla em todo o Estado do Ceará. 

A alocação com premissa genérica “função de Ciência e Tecnologia” abre um pre-
cedente bastante perigoso, que pode desestruturar a FUNCAP e, consequentemente, 
todo o sistema estadual de ciência a tecnologia.  

A Academia Brasileira de Ciências manifesta-se de forma contraria a essa PEC 
que vai na contramão da legislação da maioria dos Estados da Federação, e conclama 
os órgãos estaduais, em especial o Governo do Estado e Assembleia Legislativa, para a 
pronta rejeição da Emenda Constitucional que, no mínimo, é nociva ao desenvolvimento 
sustentável da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Ceará, que tem 
dados bons exemplos ao Brasil nestes setores.  

 
 
 

Helena Bonciani Nader 
Presidente 


