
PORTARIA Nº 134/94, DE 29 DE JULHO DE 1994.

INTERDITA VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS CÍTRICAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-
IMA,  em  exercício,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  o  artigo  19,  incisos  I  e  XI,
combinado com o Anexo II, incisos I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e
para atender o previsto no artigo 2º, inciso XII, do mesmo diploma legal, 

considerando  o  disposto  no  artigo  36  do  Regulamento  da  Defesa
Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, 

considerando,  ainda,  o  que  determina  o  artigo  2º,  inciso  XXIV,  do
Decreto nº 33.859,  de 21 de agosto de 1992, e tendo em vista a incidência do Nematóide
“Tylenchulus semipenetrans”, agente causador do declínio lento dos citrus em viveiro de mudas
cítricas, localizado no município de Cajuri, neste Estado,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar interditado o seguinte viveiro de produção de mudas
cítricas:

I  –  Delegacia  Regional  de  Ponte  Nova,  Escritório  Seccional  de
Viçosa, Município de Cajuri:

1. Proprietário:  Sr.  Sebastião  Gomes Simplício,  propriedade
Sítio  Roseira,  registro  do  produtor  nº  1150/P,  registro  do  viveiro  nº  1150/P/04/V,  área
denominada número 2 (dois), com 700 (setecentos) metros quadrados de viveiro.

Art.  2º  -  Determinar,  como  medida  de  caráter  sanitário,  a  imediata
erradicação das plantas constantes do viveiro foco.

Art. 3º - Determinar, ainda, que a completa erradicação das plantas dos
viveiros infestados seja efetuada pela Delegacia Regional desta Autarquia, localizada em Ponte
Nova.

Art.  4º  -  Determinar,  finalmente,  que sejam adotadas as providências
legais  contra  pordutores  que  contribuem  para  a  manutenção  e  difusão  do  Nematóide
“Tylenchgulus semipenetrans”, a fim de que sejam incursos nas penas previstas no artigo 259
do Código Penal.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo  Horizonte,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 1994.

Marcos Reis Araújo
Diretor-Geral, em exercício


