COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
REQUERIMENTO Nº

de 2019

(Do Sr. André Figueiredo)

Solicita a convocação do Ministro de
Estado da Economia, Sr. Paulo Guedes,
para prestar esclarecimentos sobre as
ações do Ministério em busca de uma
solução para a questão orçamentária do
CNPq e investimentos em Ciência em
Tecnologia para os próximos anos

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 50 da Constituição
Federal e do art. 219, do RICD, que seja convocado o Sr. Paulo Guedes, Ministro
da Economia, para prestar esclarecimentos sobre as ações em curso naquele
Ministério visando dar uma solução para a questão orçamentária do CNPq no
ano de 2019 e apresentar a visão da pasta sobre os investimentos em Ciência e
Tecnologia durante os próximos anos do atual governo.

JUSTIFICAÇÃO
É crítica a situação orçamentária do CNPq – Conselho Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os recursos de 2019 para
o pagamento das bolsas acabaram, como alertou o ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Astronauta Marcos Pontes. Só uma
liberação de dinheiro extra pode evitar a paralisação da pesquisa de ponta no
País, o que depende diretamente da equipe econômica do governo.
Além disso, nossa comunidade científica vem sendo ameaçada o tempo
inteiro com a ausência de comprometimento com recursos para pesquisa e
desenvolvimento. Segundo a ABC e a SBPC, percebe-se isso claramente nas
drásticas reduções na proposta orçamentária de 2020, como, por exemplo, o
orçamento geral do MCTIC (22,53%), da CAPES (48%), programas de
monitoramento do clima (37,36%), Embrapa (45%), entre outros. É necessário

ter clara a visão da equipe econômica sobre este tema para os próximos anos
de mandato do atual presidente da república.
Tendo em vista a ausência do Ministério da Economia na última audiência
pública desta Comissão, no dia 28 de agosto, que tratou sobre a questão
orçamentária do CNPq, e, dada a importância e urgência do tema, seria
importantíssimo que esta comissão convocasse o Ministro para prestar os
esclarecimentos necessários, de forma a permitir um melhor entendimento dos
membros desta casa e da comunidade científica sobre a real possibilidade de
uma solução de curto prazo para o problema.
Solicito aos pares o apoio na aprovação deste requerimento

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2019

____________________________
Deputado

