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Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2017 
 
Exmo. Sr. 
Geraldo Alckmin 
Governador do Estado de São Paulo 
 
 

REF: Apoio à manifestação SBPC/ABC redução dos recursos destinados à 
FAPESP 

 
 
Exmo. Sr. Governador Geraldo Alckmin, 
 

A Sociedade Brasileira de Biofísica (SBBf) vem externar seu completo apoio às manifestações 
realizadas pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências (em ofício de 10 de Janeiro de 2017, SBPC-
001/Dir.) e pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo (em ofício de 12 de Janeiro de 2017) acerca da 
alteração realizada na Lei Orçamentária 2017 (Lei 16.347, 29/12/2016). Na referida alteração, percebe-se que 
aconteceu uma redução dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 
não atingindo-se, assim, o limite mínimo de 1% da receita tributária do Estado de São Paulo, como determina 
o artigo 271 da Constituição Estadual.  

 
Na carta encaminhada pela SBPC e pela ABC, fica inequívoca a relevância estratégica e histórica da 

FAPESP para o desenvolvimento científico/tecnológico não somente do Estado de São Paulo, mas também de 
todo o país. A FAPESP tem atuado de forma exemplar no cenário de CT&I nacional e internacional, 
fomentando com competência e eficiência os recursos recebidos, que retornam à população nas mais distintas 
formas de benefício, como se viu recentemente em contribuições relativas ao enfrentamento do Zika vírus e na 
constante formação de recursos humanos. 
 
 A SBBf entende, ainda, que a retirada dos recursos da FAPESP e sua destinação para a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, dentro da função 572 - Desenvolvimento Tecnológico e 
Engenharia, pareçam ser inadequadas visto que tais atividades da Secretaria podem, perfeitamente, ser 
financiadas através de projetos apresentados à FAPESP seguindo os trâmites normais desta agência, que 
cumpriria, por conseguinte, uma de suas missões primordiais. 
 

Sendo assim, a SBBf, mui respeitosamente, solicita sua atuação no sentido de reverter a decisão ora 
em discussão para que se mantenham os patamares normais e de reconhecida excelência do investimento em 
Ciência, Tecnologia e Inovação feito pelo Estado de São Paulo. 

  
 
Atenciosamente, 

 
Antonio José da Costa Filho 
Presidente da SBBf 

 
 


