CONFIES
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2018
Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer
Senhor Presidente,
Vimos pelo presente solicitar que Vossa Excelência sancione o PLV 31/2018 que trata
dos fundos patrimoniais voltados a apoiar projetos e instituições publicas de pesquisa,
ciência, inovação, cultura, meio ambiente e outros segmentos.
O PLV é fruto de uma ampla e bem sucedida negociação no Congresso Nacional realizada
nos últimos meses a partir da edição de uma MP 851, com apoio fundamental do seu
governo. Essa negociação envolveu as sociedades científicas e de inovação como a ABC,
SBPC, ANDIFES, CONIF, CONFAP, FORTEC, CONSECTI, ANPROTEC e este CONFIES que
esperam ansiosamente pela sanção presidencial.
O relatório da deputada Bruna Furlan (PLV 31) que deu conta dessa negociação
representa o melhor dos dois projetos de lei que tramitavam naquela casa desde 2012:
o da própria deputada Bruna Furlan e o da Senadora Ana Amelia.
Trata-se de um alento ao mundo cientifico e tecnológico ultimamente bastante privado
de recursos orçamentários públicos pois atrai fontes privadas para investimentos em
projetos estratégicos.
Esclarecemos, senhor Presidente, que o mecanismo de fundos patrimoniais instituídos
por essa lei chega ao nosso Pais quase cem anos depois de estar operando nos EUA.
Naquele país os incentivos fiscais para os doadores variam de 10 a 50% do imposto
devido de pessoas jurídicas e pessoas físicas que aportam recursos privados a projetos
e instituições como as universidades.
Os mais de 600 fundos existentes entre os EUA e Canadá representam quase 3% do PIB
desses países, sendo o da universidade de Harvard o maior deles com 36 bilhões de
dólares.
Cumpre-nos ressaltar que não há ampliação dos atuais incentivos já disponíveis na
legislação. Apenas as futuras entidades gestoras privadas desses foram introduzidas
na legislação, Leis 9.249/95 e 9.250//95, para deixar claro seu papel de gerir fundos
patrimoniais em benefício de projetos de pesquisa científica e de inovação nas
universidades publicas, por exemplo.
Finalmente, senhor Presidente, contamos com seu apoio a esse inovador mecanismo
de financiamento privado de instituições publicas e projetos, que certamente
demarcará um novo futuro para o nosso País.
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