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Comissão de agricultura discute combate
à doença que atinge a citricultura

A
tendendo a
requerimento do
deputado João

Caramez, a Comissão de
Agricultura e Abastecimento
da Assembléia realizou
audiência pública para discutir
estratégias de combate ao
“greennig”, doença que
ameaça os laranjais paulistas.

Estiveram presentes o
secretário de Estado da
Agricultura, João Sampaio,
técnicos da Secretaria, do
Fundecitrus (Fundo de Defesa
da Citricultura) e de várias
entidades de pesquisas e de
setores do agronegócio de São
Paulo, que apresentaram
relatórios sobre a situação da
citricultura atingida pela praga
e propuseram soluções para o
seu controle.

A mais urgente delas é a
erradicação das plantas
doentes, providência que,
embora obrigatória, não vem
sendo tomada pelos
citricultores. Também foram
sugeridas uma campanha de
conscientização sobre os
perigos da praga e o
fortalecimento de pesquisas
que possam levar à erradicação
da doença, para a qual ainda

não existe cura.
O deputado Caramez

declarou que vai propor a
adoção de norma que libere
para os citricultores seus
créditos de ICMS desde que se
comprometam a utilizar esses
recursos na erradicação das
plantas doentes.

Técnicos da Secretaria da
Agricultura afirmaram que
não são apenas os laranjais
que estão sendo atingidos pelo
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greening. A praga também
afeta as murtas, árvores
conhecidas como “dama-da-
noite” e que são muito
utilizadas como plantas
ornamentais em cemitérios,
ruas e avenidas. Os
especialistas explicaram que as
murtas também precisam ser
destruídas, sem o que seriam
inócuas todas as providências
para acabar com a praga nos
laranjais.

Requerimento de audiência pública foi proposto pelo deputado João Caramez;
intenção do encontro foi traçar estratégias para combater o greening

Secretário da Agricultura, João Sampaio, ao lado do deputado João Caramez



18 de outubro de 2007 - N° 119

Expediente

Informativo da Bancada do PSDB na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo

Tel: 3886.6653 / 3886.6479 – e-mail: imprensa-psdb@al.sp.gov.br

Líder: deputada Maria Lúcia Amary
Assessoria de Imprensa: Sílvio de Albuquerque
Conteúdo: Suzana de Castro Campos
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AEscola Estadual Homero
Alves, da cidade da

Franca, homenageia, hoje à
noite, o deputado Roberto
Engler pela conquista de R$
380 mil em recursos investidos
na reforma geral da escola em
2006. Professores, alunos e
pais de alunos oferecerão um
coquetel ao deputado.

A diretora Heloísa Helena
Alves Ferreira Rezende explica
a razão da homenagem. “O
prédio estava em péssimas
condições e foi o Engler quem
nos visitou para saber do que
precisávamos. Ele viu o
momento crítico pelo qual nós
passávamos, as goteiras que
apodreciam o forro e os tacos
das salas, que pingavam
inclusive durante as aulas e, em
questão de dias, veio a
confirmação da liberação dos
recursos”, disse.

O deputado ficou lisonjeado
com a iniciativa da

homenagem. “Não
trabalhamos pelas escolas em
busca de homenagens, porém,
quando elas são propostas, é
claro que ficamos felizes, pois
se trata de um reconhecimento
de nossa atuação ao longo dos
anos em favor da melhoria da
Educação de uma cidade e de
uma região, que é a de
Franca”.

Há duas semanas, Engler já
havia sido homenageado na
Escola Técnica Júlio Cardoso
(Industrial), onde foi recebido
pelo diretor Mauriel Abib. O
deputado foi o responsável pela
reforma geral do prédio
(pintura, troca dos pisos e
vitrôs de 20 salas, adaptações
para novos computadores,
aplicação de forros
antitérmicos, instalação de
ventiladores e alterações no
teatro, construção de dois
novos banheiros e substituição
da casa de força e da fiação

elétrica), concluída há quatro
dias. As obras consumiram
mais de R$ 1 milhão em
investimentos. “Fomos
procurados pelo diretor
Mauriel e utilizamos o bom
relacionamento com o então
governador Geraldo Alckmin e
com a superintendente do
Centro Paula Souza, Laura
Laganá, minha grande amiga,
para confirmar essa obra”,
disse o deputado.

Engler ainda brincou com as
sucessivas demandas
intermediadas para as Etec's de
Franca. “Digamos que eu
posso ser chamado de
'advogado das Etec's'”. “Até
porque, depois disso, ainda
obtivemos a confirmação da
cobertura das quadras das duas
de Franca (Júlio Cardoso e
Professor Carmelino Corrêa
Júnior – Agrícola), obras que
estarão prontas até o fim do
ano que vem”, afirmou.
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9h00 Evento:
Local: Auditório Franco Montoro

Lançamento da Frente Parlamentar em Apoio ao Empreendedorismo Social

Reunião ordinária da Comissão de Relações do Trabalho. Pauta com 9 itens
Plenário Tiradentes

Reunião ordinária da Comissão de Esportes e Turismo. Objeto: pauta com 23 itens
Plenário José Bonifácio

O Presidente recebe a visita Protocolar do Governador da Província de Oita, Exmo. Sr.
Katsussada Hirose e Senhora; do Presidente da Assembléia Legislativa da Província, Exmo Sr. Eijin Abe
e comitiva de Prefeitos, Parlamentares e Membros do Governo da Província de Oita no Japão

Salão Nobre da Presidência

Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Pauta com 6 itens
Plenário Tiradentes

Reunião do Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz - ConPaz
Plenário Tiradentes

O Presidente participa da 32.ª Convenção Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em
Santos

Santos

14h00 Evento:
Local:

14h30 Evento:
Local:

15h15 Evento:

Local:

15h30 Evento:
Local:

19h00 Evento:
Local:

Evento:

Local:

O que acontece - 18 de outubro
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