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Em atendimento a manifestaGao
solicitada a fls. 115
deste processo, rea1izamos uma visita es~ecia1 ao Horto de Itatinga, no dia 02/09/1980, para verificaGao
lIin locol! das
condi
Goes gerais do referido Horto.
Foi verificado

0

seguinte:

1 - Na condiGao de responsavel pela Guarda e AdministraGao
do
Horto Florestal de Itatinga, assumida em 28/06/1977, a CAlC
tern rea1izado regularmente
a prevenGao contra incendio,atr~
ves da manutenGao da 1impeza completa dos aceiros externos
e internos do Horta.
2 - Nao rea1izou
que faz parte

3

combate a formiga cortadeira, operaGao
obrigatoria da manutenGao geral.

0

esta

Nao realizou qualquer investimento no Horta, nem em termos
de novos plantios florestais, nem sequer em reparos ou manu
tenGao dos predius ja existentes anteriormente.
Nao he no=
vas obras. Sao 17 casas de colonos, 01 casa sede, 01 escritario, 01 escola, 01 paiol, 01 almoxarifado,
01 oficina, 02
garagens e 01 estabulo, todos em condiGoes precarias necessitando reforma.

4 - Pessoa1

- Estao em serviGo no Horto as seguintes pessoas:
- Sr. Jose Carlos Dantes - administrador
- funcionario
da
CAlC.
- Sr. Antonio Bruno, Sr. Miguel Tavares de Messenas, Sr. Gu
mercindo Paulino e Sr. Ludugero Mendes, todos funcionarios
antigos da FEPASA, a serviGo da CAlC, no Horto de Itatin-

ga.
Em entrevista com os funcionarios da FEPASA, afirma
ram que, por instruGao de seu Advogado, eles nao tem interesseem se transferir da condiGao de funcionarios da FEPASA para
a
CAlC e muito menos para a USP. Alegam ter direitos, ainda devidos, pelo seu empregador, no caso a FEPASA, pelo que estao que.§.
tionando.
5 - De nossa parte, ao mesmo tempo, nao temos qua1quer interesse em ter esse pessoal como nosso funcionario e, menos ainda, em assumir os encargos sociais por eles reclamados.
6 - Com rela~ao a faixa do antigo leito da !errovia, que
carta
o Horto no sentido longitudinal,
nao oferece possibi1idade
de aproveitamento
para atividades florestais por ser consti
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tu:tda de aterros e cortes. Dessa forma, de nosse, parte, nao
ha interesse em adquir:t-la, nao se justifieando dispendio
de recursos para" sua compra. Da mesma maneira, mesmo que
a
CAlC nao se disponha a doa-la, em nada a sua presenga atrapalharia as atividades florestais no restante,no Horto.

7 - Estima-se

em mais de 5 mil arvores que foram mortes artificialmente, para fins de exp10ragao de toras para produgao
de dormentes para a FEPASA. Muitas dessas arvores estao
em
processo de apodrecimento
necessitando-se
urgente aproveitl!.
mento.

Nosso

ponto

de vista:

Em razao do exposto e considerando que os servi gos de aeeiro eunica manutengao feita) fazem parte da obrigagao
da CAlC, como responsavel pela guarda e administragao
do Horto
nesse per:todo, nada he que ser ressarcida devendo ela, apenas ,
entregar 0 raferido Horto no estado em que recebeu e que
hoje
se encontra. 0 pessoal deveria ser remanejado pala FEPASA.

Piracicaba,

05 de setembro

de 1980
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