(Da Sra. JOICE HASSELMANN)

Solicita ao Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovações, Sr. Marcos Pontes,
informações acerca de eventual transferência da
Secretaria Executiva do FNDCT da Finep para o
MCTI reduzindo o alcance das decisões do
Conselho Diretor do FNDCT e passando parte de
suas atribuições ao MCTI e ao ME, e
eventualmente alterando a sua composição.

RIC n.981/2021

, DE 2021

Apresentação: 20/07/2021 17:22 - Mesa

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

Senhor Presidente,

Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com
os arts. 115 e 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência, ouvida a Mesa Diretora, que sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sr. Marcos Pontes, informações
acerca de eventual transferência da Secretaria Executiva do FNDCT da Finep
para o MCTI reduzindo o alcance das decisões do Conselho Diretor do FNDCT e
passando parte de suas atribuições ao MCTI e ao ME, e eventualmente alterando
a sua composição.
Além de informações gerais a serem remetidas pelo Ministério sobre
o ocorrido, julgamos de fundamental importância, mais especificamente, que nos
sejam enviadas igualmente respostas às seguintes perguntas:
1. Há algum estudo em curso que justifique alterações na Lei 11.540/07
que modifique a governança do FNDCT?
(SEI) deste Ministério, que trate do questionamento anterior?
3. Há algum embasamento de relevância e urgência que possam legitimar
o Executivo Federal a editar medida provisória sobre o tema?
4. Em sendo positiva as respostas aos questionamentos supracitados,
solicito acesso a inteiro teor das informações, em especial, documentos
que explicitem as melhorias esperadas quanto à governança do
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2. Há algum processo formal aberto no Sistema Eletrônico de Informações

como

métricas

que

possam

amparar

o

acompanhamento de eventuais mudanças.

JUSTIFICAÇÃO

RIC n.981/2021

assim
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FNDCT,

O presente requerimento visa buscar esclarecimentos necessários
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, acerca de eventual
transferência da Secretaria Executiva do FNDCT da Finep para o MCTI reduzindo
o alcance das decisões do Conselho Diretor do FNDCT e passando parte de suas
atribuições ao MCTI e ao ME, e eventualmente alterando a sua composição.
Em carta endereçada ao Presidente da Câmara dos Deputados,
datada de 14 de julho de 2021, entidades representativas do setor da Ciência e
Tecnologia, esboçam preocupação quanto à modificação da governança do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).
Afirmam que eventual modificação da governança do citado fundo
prejudicaria sobremaneira seu funcionamento e o uso adequado dos recursos.
Diante disso, solicitamos ao Ministro de Estado da Ciência informações e
respostas aos questionamentos acima alinhavados.
Com isso, estaremos garantindo que o Congresso Nacional possa
atuar de acordo com suas competências em defesa dos valores constitucionais de
nosso país, em especial, a defesa da ciência e tecnologia.

de

de 2021.

Deputada JOICE HASSELMANN
PSL/SP
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Sala das Sessões, em

