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Sao Paulo, de abril de 1.935.

~enhor Governador do Estado

I .

A Comissao Especial institu;da p!

10s Decretos n9s 22.941, de 23/11/1984 e 23.125, de

19/12/1984, atrav~s de todos seus ~embros, decidiu, em reu

niao levada a efeito nesta data, apresentar seu

RELATORIO FH1AL

Criada com a fina1idade de promo 

vcr estudos e propor medidas visando ao equacionamento de

questao re1ativa ao Horto Florestal de ITJi.TIr:GA, a Comissao

Especial rea1izou quatro reunioes, sempre com a presen~a

da tota1idade de seus membros, em que foram debatidos e

discutidos todos os problemas co~ ele relacionados.

Tendo em vista a complexidad~ da

j'l c) t c ria, envol vend 0 in tere sse 5 ant aCJ0 n i c0 s, na0 f0 i r 0 5 S i
vel obter~~e uma solu~ao consensual, dal porque segue trans

erito 0 res'u~o da pOS 1 eao de cada enti dade re;>re:~- ~
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UNIVErSIDADE DE S~8 PAULO

Entend~ que 0 cumprimento da Lei ng 1744/78,

atrav~s da lavratura da correspon~ente escritura d2 doa~~o >
. f. ,

n~o pode mais ser retardado, n~o admit~ndo outra alternativa

poi~, a transfer~ncia do Horto para a UNIVERSIDADE, al~m de

se~ uma decorr~ncia incontest~vel da pr6~ria edi~~o da lei,

~ imprescindlvel para a cons~cuc~o do prngrama de utiliza~~o

integral do mesmo,_de elevado alcance para 0 ensino e pesqu!

sa na ~rea de Engenharia Florestal e Agrori6mica e defesa do

patrimonio florestal.

FERROVIA PAULISTA S/A

Seu interesse versa prioritaria8ente sobre

a made; ra exi stente no ':HORTa FLORESTAL DE ITJ-i.TINGA, cerca I

de 56.000 ~rvores de gr~nde porte, reservadas para aprovei~~

mento total em produ~~o de dormentes para a ferrovia. Embora

nao possua outro interesse especlfico sobre tal Horto', em

f?ce da necessidade pr~~ente de ~reas para plantio visando
; ..

aquela finalidade e considerando a exist~ncia de outras

are asp ass iv eis de tal i ex plor aC;~ 0, man ifest a esse seu inte 

resse gen~rico, propondo estudos e adoc;ao de diretrizes mais• I'

3brangentes, que envojvam e procurem atender, quanto poss; -

vel, a polltica global do Estado p as necessidades de cada

uma das suas Entidades aqui representadas.

Assim, por exe~plo, as areas

ji
i
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SECRETARIA DA AGRICULTURA, com assentamentos agrlcolas, r.os

Hortos ~e LORETO e SUMA~E, deveriam corr~s~ond2r 2guivaler.

tes outros pr6prios estadu~is; estrategica~entE (e~rela~~o

~ citadapolltica global) melhor localizados, tendo-se ern

vista a sua.,d,estina<;:ao. Tais permutas n5:o requereriaill, p~

10 menos na~ necessariamente, envolver 0 aspecto dominial

de ditos im6veis, mas simples cess~o de uso, guando couber.

~OMPANHIA AGRICOLA, IMOBILIARIA

E COLONIZADORA - C.A.I.C.

Quanto ao HORTO FLORESTAL DE ITATI~GA ,seu

interesse restringe-se, especificamente, ~ faixa de
·2

165.195 m que adquir1u da FEPASA. Por estar encravada I

no ilorta e) por isso, nao. vendo possibilidade de .sua utili~

za~~o, entende posslvel e ate conveniente a transferencia I

da faixa do ramal mediante venda ~ final destinat~ria do.

Horto, seja por valor, sir.lb6lico, seja pelo valor por ela

dispendido e representado em ORTN. Lembrou que persiste

o interesse da CAlC na aquisi<;:ao dos denais hortos flores -

tais. Os conv~nios 'celebrados com a fEPASA surgiram como .

consequencia 'de um programa mais extenso, orientado no

sentido de f16restam~nto e reflorestamento pela C.A.I.C.
-' . j -

das areas integrante$ dos HORTOS FLORESTAIS DE JUPIRA, CESA

RIO, ITATINGA, ANDRioE E SILVA,OLIVEIRA COUTINHO, sussuI

PAL~ITAL, ASSIS, SILVANIA, SANTA ERMESTINA e BUE~~ DE ANDRA

DE~ cnvolvendo a aplica~ao de incentivos fiscais mediante a

ca~ta~ao desses recursos por empresas estatais e) afinal:

a transfer~ncia definitiva do dominio daqueles
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~atrim6nio da C.A.I.C. atrav~s da subscri~~o do aumento d~

seu capital social pe1a FAZENOA DO ESTADO.

Mesmo depois do despacho governaffi2ntal

que, em 15/03/77, autorizara a ava1ia~ao dos hortos flore~

tais com vistas a subscri~ao do aumento do capital s~tial'

da C.A.I.C., para ser integra1izado atrav~s da confer~ncia

daque1es bens imoveis, a C.A.I.C. ce1ebrou convenios com

a Coordenadoria de Pesquisa de necursos Naturais -C.P.R.N,

pe10s quais passou ao I~STITUTO FLORESTAL a guarda e a

administra~ao de oito dos onze hortos f10restais incluldo

o de ITATINGA, diante da ed~~aoda Lei 1.744 e 0 de ASSIS

por se localizar fora do distrito floresta1 aprovado pe10

IBDF e os demais porque entendia que, do ponto de vista

empresaria1, seria inexequfvel a exploracao econ6mica de

atividades agrfcolas au fl~restais, mantendo a guarda e

adrninistrac~o dos Hortos F10restais de SILVA~IA, JUPIRA e

BUENO DE ANDRADE, onde executara aqueles projetos.

Recentemente, de acordo com a? priorida

de~ da Polfti~a Agrlco1a Estadua1 tracada pelo atual GOV~!

no,·da qual a C.A.I.C~ ~ integrante, essa Companhia, al~m

do Programa de Reflor~stamento, vem desenvolvendo ness~s •

tres Hortos urn Programa de Produ~ao de Alimentos bisicos ,

Cj ueve m, sup 1et i vam ente, ref1 etin don 0 au In ento de pr,odu~~0

. de graos: propriamente dito, e. p~i~cipalmente, vem con:

correndo para 0 aumento de produtividade de algumas cultu

ras, traduzida pela ~aior disponibilidade de sementes de

qualidade no mercado~ obtidas effiseus Ca~pos de Coopcra~ao

em Convenios celebrados COill a propna Pasta da Agricultura

INSTITUTO FLO~ESTAL

Lembrando que em d2correncia



'- -'

,..

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG6CIOS DA }USTICA

PROCURADORIA GERAL DO EST ADO
P R .) C U K f\ 0 0 RIP. DO? i\T R PI5 on 0 L ; f) S I L I A ~ I n

por

••

COU

com

-.serem

..

F1s.5

firmados com a C.A~I.C.) mantem a Juarda e administra~ao

de oito hortos f10restais, entre e1es 0 de ITATINQA, sa

li.enta que todos os Hortos de propriedade-- da FAlEr'lDA DO

ESTADO deverao ser transferidos para a SECRETf\RIA DA

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, tendo em vista suas atribu!

~oes definidasno Artigo 402 do Decreto n9 11.138 de 03/

02/1978. Por outro 1ado, 0 lNSTITUTO FLCRESTAL conside-

ra-se tecnicamente habi1itado e estrutura1~ente capacit~

do a administrar 0 referido Horto conferindo-1he uti1iz~

<;ao tecnica ,cientTfica , social e economica apropriadas,

po~em nao ~~ possibi1idade de investir maiores recursos

na area enquanto nao houver re~u1ariza~a6 da situa~ao p~

trimonia1.

Acrescente-se que a e~oca da ce1ebra<;ao'

do convenlo com a C.A.I.C. 0 INSTITUTO FLORESTAL autori

zou aquela Empresa a utiliza~ao de areas encravadas na

Estafao Exp. LUll ANTON.IO e FLORESTA DE CAJURO, no

total de 1.440 ha aproximadamente para viabilizar a

imp1anta~a~ do projetp de reflorestamento com ~ecurso de

incentivos fiscais, 0 qual vem sendo executaao.I

o interesse do INSTlTUTO FLORESTAL

Hortos de pequenas extensoes como CElARIO, OLIVEIRA
• 4.. ..

TINHO, etc ~rende-se ~ possibi1idade de permuta,

areas de preserva<;ao 'permanente que necessitem

desapropriadas.
!

{

Em face das posi<;oes antagonicas supra

transcritas, decorri a inviabi1idade d~ uma solu~ao tec~

nica para a questao, mais 10nglngua quanto se busque

agradar a todas as partes;.. razao pe1a. qual entendeu a

Comissao deixar ao crit~rio politico da ~uperior Admini!

tra~ao a decisao final quanto ao domlnio do HORTa F'/'t:_1 ,TAL DE ITATINGA. _~ ~ __ ~_--~-~
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Sem embargo todavia, entendeu igualmente

a Comissao que a inclusao' dos demais dez (10) Hortos Flo

restais na discussao, sob a egide de uma politica

global do Estado para a questao, poderia levar a uma

solu~ao conciliadora, que atendesse aos interesses das

Entidades participantes.

f· 0 que cumpria a esta Cor.1issao relatar.

Sao Paulo, 23 de abril de 1.985.

/' ~~~~
MIRNA COTAIT - P.G.E. - PRESIDENTA

S.E ~ARCRESE-FEPASA


