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Odacy Amorim é empossado na presidência do Instituto
Agronômico de Pernambuco
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O petrolinense Odacy Amorim tomou posse nessa terça-feira, 22, da
presidência do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). A
solenidade aconteceu no auditório Ruy Carlos do Rego Barros, na
sede do IPA, no Recife.
Amorim foi indicado pelo novo secretário estadual de Agricultura,
Dilson Peixoto, que foi o nome escolhido pelo PT para compor o
primeiro escalão do segundo mandato de Paulo Câmara (PSB).
O ex-deputado assume o importante órgão estadual de olho na
eleição municipal de 2020 em Petrolina, quando pretende concorrer
novamente ao cargo de prefeito. As ações que executará por
intermédio do IPA podem torná-lo um forte candidato. (Alvinho
Patriota)

Em solenidade prestigiada, Odacy Amorim assume a presidência do
IPA
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Sertanejo de Petrolina, com história de vida ligada à agricultura familiar e com o desejo
de construir melhorias para o segmento, o ex-deputado estadual Odacy Amorim tomou
posse, nesta terça-feira (22), como presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA), em prestigiada solenidade no Auditório Ruy Carlos do Rego Barros, na sede do
órgão, no Recife, com a presença de vários prefeitos, deputados estaduais e federais,
representantes de entidades de classe e sociedade civil, entre outros.
Em discurso para o auditório lotado, Odacy falou de sua história de vida ligada ao
campo e ressaltou a importância do IPA para a agricultura pernambucana, com mais de
80 anos de tradição prestando serviços ligados à Extensão Rural, fundamental para o

desenvolvimento da agricultura familiar; à Pesquisa, que ao longo dos anos vem
apresentando trabalhos e estudos que mudaram a realidade encontrada em campo, com
variedades de hortaliças e frutas mais resistentes às pragas, por exemplo; assim como
melhoramento genético de animais, sem falar nas ações relativas à infraestrutura hídrica
desenvolvida pelo órgão.
“Tô chegando ao IPA para somar, para caminharmos todos juntos, num trabalho
conjunto – entre todos os órgãos vinculados – que tragam benefícios às famílias de
agricultores, mas também aos profissionais da casa, tão fundamentais para construção
dessa história”, disse, completando que, em sua gestão, olhará por todas as regiões do
Estado. “Da Zona da Mata, passando pelo Agreste e indo até o Sertão, trabalharemos
por todos”, disse. Odacy ainda citou a ideia de criar um grupo de trabalho entre IPA e
deputados, por exemplo, para que seja feito o acompanhamento de emendas
parlamentares que visem à construção de ações e projetos de benfeitoria para o setor.
Presente ao encontro, o Secretário de Desenvolvimento Agrário, Dílson Peixoto,
celebrou a chegada de Odacy ao IPA, reforçando o discurso de promover um trabalho
integrado entre Secretaria e órgãos vinculados para melhorar a vida no campo, com
ações e projetos inovadores focados no pequeno produtor – um desejo pessoal do
governador Paulo Câmara. A posse do ex-deputado foi celebrada também pelos
deputados Carlos Veras, Tereza Leitão, Gonzaga Patriota, Doriel Barros, que, em seus
discursos, ressaltaram o perfil agregador de Odacy, além de sua história de vida ligada à
agricultura familiar, discurso compartilhado pela prefeita de Surubim, Ana Célia, que
representou todos os chefes de executivo municipal presentes.
Da ex-presidente do IPA, Nedja Moura, que fez discurso emocionado de despedida,
Odacy recebeu o desejo de um trabalho exitoso à frente do Instituto. Compareçam ao
ato, entre outros, as deputadas estaduais Dulcicleide Amorim, Simone Santana;
deputados Francismar, Fabrizio Ferraz, João Paulo; além de prefeitos de vários
municípios, secretários municipais, representantes de entidades de classe, como a
Fetape, por exemplo.

