
Processo: 18356/74

Interessado: ESALQ

Data: 20/06/74

Discriminaqao: sobre possibilidade de incorporaqao do Horto Flo

restal de Itatinga, sob tutela e administraqao da

FEPASA, ao Patrimonio da UHP.

Referencia: 2280/74 ESALQ

INFORMACA:O

Em seu despacho de fls. 58, 0 Sr. Coordenador de

Administraqao Geral da USP, encaminha 0 processo nQ 18.356/74 a
E.S.A.L Q. para conhecimento do Parecer do Dr. Celso Seixas Ri

beiro Bastos, Assistente Juridico da Procuradoria Judicial da

USF e, para eventual manifestaqao. Julgamos oportuno informar

que, face a entendimentos mantidos diretamente com 0 Eng2.Agr.

Victor Andre de Argollo Ferrao Netto, muito digno Diretor Supe-

rintendente da Companhia Agricola Imobiliaria e Colonizadora

CAlC, estao superados os motivos que levaram a CAlC a solicitar

pe10 Processo GG nQ 2.125/78 fossem sustadas medidas decorren

tes da Lei nQ 1744 de 21-8-78.

Para que tal decisao fosse tomada muito contri

buiu a boa vontade daquele Diretor que considerou irre1evante,

face aos altos objetivos da transferencia, a area d~ 165.195,00

metros quadrados constituindo uma faixa com 7.462 m de extensao,

onde ainda estao implantados os trilhos do antigo ramal de Bstra

da de ferro que ligava a sede do Municipio de Sao Joao de Itati!!

ga a estagao de Miranda de Ezevedo.

Na informaqao exarada, posteriormente, no aludido

Processo GG nQ 2.125/78, sugere 0 sr. Diretor da CAlC a cessao

da aludida area a USP, em regime de comodato, como medida mais
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rapida para concretizar a transferencia da area a USPs Apos, s~

riam retomados os entendimentos entre as partes para a transfere~

cia definitiva da area, sem onus para a USPs

Nesse sentido ficou acertado que um advogado da

CAlC procuraria 0 Dr. Candido de Oliveira Trigo, Diretor de Patri

monio da USP, para acertar os termos do documento de cessao em c~

modato, que liberaria a area total objeto da Lei nQ 1744 de 21 de

agosto de 1978, para 1avratura da escritura de transferencia para

o patrimonio da USPs

Face ao exposto, parece-nos, salvo melhor

solucionado 0 problema surgido com a intervenQao da CAlC.
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JU~zo ,

Piracicaba, 14 de fevereiro de 1979
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