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Piracicaba,

10 de Maio de 1974

Exmo. Sr. Prof.
Dr. ORLANDO MARQUES DE PAIVA
Magnifico Reitor da
Universidade de Sao Paulo
Reitoria da U.S.P.
Sao Paulo - SP
Magnifico

Reitor:

Temos a honra de submeter a superior consideraqao
de V.Magnificencia 0 estudo por nos realizado visando a incorpora qao ao patrimonio da Universidade de Sao Paulo, sem onus para a me~
ma, do Horto Florestal de Itatinga, que se encontra sob tutela
e
administraqao da Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA.
Por se tratar de imovel de grande extensao que 0ferece amplas possibilidades de utilizaqao integral para ensino, ppesquisa e extensao na area da Engenharia Florestal que, fazendo
parte do acervo do ext into Serviqo Florestal da Estrada de Ferro So
rocabana, nao foi incorporado ao patrimonio da FEPASA, encontrando~
se sob sua tutela e administraqao na atualidade. A FEPASA nao
tem
maior interesse em continuar a administrar a area tendo em vista
,
inicialmente, a extensao de seus serviqos ligados ao vital setor de
transportes e, em segundo lugar, por se tratarde
area d~ terras p£
bres, pouco indicadas a cultura do Eucalyptus citriodora, objeto de
atenqao especial da Empresa com vistas a produq~o de dormentes ferroviarios.
Por essas.razoes e por se tratar de plantaqoes ve
lhas que necessitam de reforma, a FEPASA nao criaria dificuldade
incorporaqao do Horto de Itatinga ao patrimonio da Universidade
de
Sao Paulo. Haveria, no entanto, necessidade de que V.Magnificenciaautorizasse 0 preparo de expediente ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Maluf, DD. Secretario de Estado dos Transportes, em cuja Secretaria esta lotada a area em apreGo, demonstrando 0 interesse da Universidade de Sao Paulo em incorporar para os fins constantes da justificaqaoanexa, 0 aludido Horto de Itatinga.

a

Sendo 0 que nos traz a presenqa de V.Magnificen cia, valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa
mais elevada consideraGao.
ATENCIOSAMENTE

Prof. HELLADIO DO AMARAL MELLO
Chefe do Depto.de Silvicultura

