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Com fulcro no Art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de Audiência Pública a ser realizada dia
18 de Janeiro de 2019, às 08:30, no Auditório deputado Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, para debater
a manutenção dos serviços da Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistência e Extensão
Rural-EMPAER.

JUSTIFICATIVA

Está em curso no Estado de Mato Grosso, uma ofensiva contra a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural S. A. - Empaer-MT, que, há anos, vem prestando muitos e relevantes serviços
ao nosso Estado.
O argumento usado contra a Empaer-MT é bastante simplista: o fim da empresa faria parte da reforma
administrativa do Estado, imposta pelo Governo que acaba de assumir, com base num programa de
recuperação.
A Empaer-MT só não será liquidada caso se torne autossuficiente financeiramente. Como se vê, a empresa
está acuada. Ocorre que as atividades de apoio aos agricultores, típicas de governo, são desenvolvidas
tradicionalmente com recursos públicos e não objetivam lucros imediatos. Os grandes produtores lá no
Estado têm a Fundação Mato Grosso, mantida pela iniciativa privada, que faz esse trabalho. Mas os
pequenos não têm, Sr. Presidente, outro meio de obter esses insumos, esse apoio, senão por intermédio
dessa empresa. Mas é bom que se diga que tais investimentos são amplamente recuperados depois, de
maneira indireta, com o crescimento da nossa agricultura. No entanto, isso parece não importar aos
tecnocratas e Governos elitistas.
Antes de entrar na análise dessa questão, seria bom olharmos ao redor, para ver o que está ocorrendo no
mundo. Em todas as nações que estão crescendo ou que pretendem crescer, o que se vê são investimentos
maciços em educação e pesquisa. A educação é a base de tudo, mas só o domínio de modernas técnicas de
produção - sejam agrícolas, sejam industriais - pode determinar o sucesso de uma nação no cenário
internacional. Todos os países que, nos últimos anos, ganharam terreno no mercado mundial investiram
pesadamente na educação de seu povo e na busca de novas tecnologias. Esse foi o caso, por exemplo, dos
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chamados Tigres Asiáticos.
No Brasil, por problemas de má administração - conhecidos de todos nós -, os investimentos em pesquisa,
que sempre foram modestos, parecem estar agora no seu ponto mais baixo. A verdade é que gastamos
muito pouco, quase nada, na busca de conhecimento técnico e científico. Basta analisar o Orçamento. No
entanto, é possível concluir que o notável crescimento da agricultura brasileira nas últimas décadas decorreu
da criação de empresas de pesquisa e de extensão rural, de atuação nacional ou estadual, subvencionadas
pelos Poderes Públicos. É com esse investimento no setor agrícola que estão agora querendo acabar.
O Brasil, a nação mais industrializada da América Latina, agora, com o processo de globalização, luta para
se enquadrar num novo mercado internacional cada vez mais competitivo. A importância de nossa indústria
fez com que muitos se esquecessem do notável potencial de nossa agricultura. Na desarticulação que o País
enfrentou ao longo dos últimos anos, em grande parte derivada da hiperinflação, a agricultura perdeu
expressão. Mesmo assim, acabou se transformando no principal esteio do Plano Real, que estabilizou nossa
economia. Foi chamada até de "âncora verde".
A agricultura é, foi e sempre será muito importante para a economia brasileira. Se tivéssemos uma política
agrícola permanente e efetiva, poderíamos estar alinhados entre os países mais ricos do mundo. Não são
poucas as nações que, embora tenham suas exportações calcadas em produtos agrícolas, desfrutam de
elevada renda per capita. Mas isso, como já disse antes, não chega ao conhecimento dos nossos
tecnocratas.
Senhores Deputados, a Empaer-MT nasceu, em janeiro de 1992, em decorrência da fusão de três entidades:
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Empa-MT), Companhia de Desenvolvimento Agrícola
de Mato Grosso (Codeagri) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso
(Emater-MT). É uma sociedade de economia mista que tem como acionistas: o Governo do Estado de Mato
Grosso, com 97,159% das ações; a Embrapa, com 2,561%; a Ocemat, com 0,279% e individuais terceiros,
com 0,001%.
A Constituição Federal, em seu Título VII, Capítulo III, art. 187, inciso IV, assegura a participação da
assistência técnica e extensão rural no planejamento e execução da política agrícola. Já a Constituição do
Estado do Mato Grosso, em seu art. 342, garante na Lei Orçamentária dotação para geração, difusão e
implemento de tecnologias, Servem para a implementação de políticas regionais de desenvolvimento.
Enquanto a pesquisa gera e difunde tecnologias mais adequadas ao meio ambiente regional, a extensão
rural constitui uma política pública necessária para apoiar o desenvolvimento rural autossustentado.
Trata-se, enfim, de serviços de baixo custo com um grande retorno socioeconômico para a sociedade.
Pesquisa e extensão rural – repetimos - são instrumentos indispensáveis para a implementação de uma
política pública para o campo, a qual não temos bem clara ainda.
Portanto, extinguir a empresa é um contrassenso.
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