Of. Nº 75 – Gab 281

Brasília, 20 de Julho de 2020.

Ao Magnífico Reitor Senhor Dácio Matheus
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Assunto: Emendas parlamentares individuais impositivas destinadas à UFABC.

Senhor Reitor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste comunicar à V. Exª
que indiquei a Universidade Federal do ABC (UFABC) como beneficiária de duas
emendas individuais impositivas de n° 25340005 e nº 25340025, de minha autoria ao
Orçamento Geral da União –OGU/2020, no valor total de R$ 200.000,00 cada uma,
totalizando R$ 400.000,00.
A primeira emenda, nº 25340005, GND 3 - custeio, prevê aporte de recursos
em dois projetos em desenvolvimento na Universidade Federal do ABC: O primeiro
será para o Projeto Africanidades (coordenado pela Professora Dr. Ana Maria Dietrich)
no valor de R$ 100.000,00 que relaciona-se à promoção da Educação em Direitos
Humanos, com foco nas questões étnico-raciais e promoverá a formação continuada
para professores da Educação Básica e educadores não formais valorizando a cultura
negra. O segundo, no valor de R$ 100.000,00, se destina ao Projeto Territórios
(coordenado pelo Professor Dr. Francisco Comaru), como continuidade ao projeto já
apoiado em 2019, com o objetivo de promover a formação de jovens universitários e
moradores de territórios populares insurgentes para reflexão e atuação nos espaços
em que residem.
A segunda emenda, nº 25340025, no valor de R$ 200.000,00, que está
tramitando no MEC para alteração para a GND 4 - investimento, prevê o aporte de
recursos da seguinte forma:
1) R$ 15.000,00 para o Projeto Africanidades (coordenado pela Professora Dr.
Ana Maria Dietrich)

2) R$ 15.000,00 para o Projeto Territórios (coordenado pelo Professor Dr.
Francisco Comaru)

3) R$ 170.000,00 para Aquisição e/ou contratação de materiais didáticos e de
serviços necessários à realização das atividades didáticas (como insumos
diversos e assinaturas de e-books) e viabilização de itens complementares
para a realização das obras, como consultorias técnicas e serviços de
adaptação, como o rebaixamento da Rede Elétrica (ENEL), permitindo a
interligação entre as edificações em construção com a futura passarela que
ligará o Campus Sede à Unidade Tamanduatehy.

Sendo o que se apresenta no momento, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PAULO TEIXEIRA
Deputado Federal

