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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: 30/2020

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

TEXTO DA EMENDA
REDUZIR SUPLEMENTAÇÃO:
ÓRGÃO: ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32397 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
Funcional-Programática: 25.662.2206.2482.0001 - Fabricação do Combustível Nuclear Nacional
GND: 3
MOD: 90
RP: 2
Fonte: 650
Valor: R$ R$ 84.994.349,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil e
trezentos e quarenta e nove reais)
REDUZIR CANCELAMENTO:
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
Funcional-Programática: 20.572.2203.20Y6.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologias para a Agropecuária – Nacional
GND: 3 e 4
MOD: 90
RP: 9
Fonte: 100, 144, 250 e 281
Valor: R$ 84.994.349,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil e
trezentos e quarenta e nove reais)

JUSTIFICATIVA
Embrapa tem função fundamental para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, o que
contribuiu sobremaneira para que o Brasil se tornasse um dos maiores exportadores de produtos
agropecuários e seus derivados do mundo. Com isso, já há alguns anos, o agronegócio é o
principal responsável pelo superávit da nossa balança comercial.
Entretanto, essa trajetória vitoriosa da Embrapa está ameaçada em decorrência dos cortes
orçamentários sucessivos ocorridos em 2020. Esses cortes estão colocando em risco projetos,
processos e atividades desenvolvidas pela Embrapa. A precariedade de recursos já atinge
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O corte crescente de recursos destinados à pesquisa agropecuária pública no Brasil é dissonante
da realidade da maioria dos países onde a agricultura tem importância socioeconômica e
ambiental, sobretudo nesse momento de pandemia. O financiamento e a execução dessa
atividade pelo poder público é uma característica de todos esses países.
A Embrapa, infelizmente, sente os efeitos diretos dessa distorção. Somente neste ano a empresa
já perdeu R$ 519,50 milhões de seu orçamento. No início de setembro, novo corte de R$ 118,50
milhões foi efetivado e o cenário anunciado pelo governo federal para 2021 é ainda mais
dramático. A paralisação das atividades de pesquisa já está acontecendo e, caso não ocorra uma
intensa mobilização para proteger e garantir o funcionamento dessa empresa estratégica para
país, o colapso é iminente, com prejuízos para o agronegócio, para os cofres públicos e para
toda a sociedade.
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instalações e equipamentos e a dificuldade para manter de forma adequada campos
experimentais, rebanhos e recursos genéticos, entre outros, já é uma triste realidade.

