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PROCESSO: NQ 18356/74.5 (REFER~NCIA: 2280/74-ESALQ)

INTERbSSADO: ESCOLA SUPERIOR DE AGHICULTURA "LUlZ DE QUElROZ"

DlSCRlMlNA~ 0: S~bre possihilidade de incorpora~ao do Horto
Florestal de ltatinga. sob tutela e administra
9ao da FEPASA, ao Patrimonio da USP. -

I N F 0 H M A ~ A 0

Face aos despachos exarados as Fls. 180 (ver 

so) e 181, encaminhamos sugestao de Minuta para "Termo de

transferencia d~ guarda e administra9ao do Horto Florestal· de

ltatinga" da CAlC para a :,SALQ....USP.

A presente Minuta baseia-se na proposta encami

nhada'pela CAlC, contida as fls. 104 a 106 e de acordo com os

termos do oficio PRE nQ 854 de 20/07/1981 encaminhado ao Magnl

fico Reitor pelo ~r. Welson ~asparini, Aigno Direto~ Presiden

te da CAlC,' contido a,S fls. ,15"3e 154.

Piracica ~, 25 de mar90 de 1982

~
Prof. Dr. Joao Walter Simoes

Chefe do Depto. de Silvicultura
ESALQ / USP



M I NUT A

TERMO DE TRANSFER~NCIA DE GUARDA E ADMINISTRA~AO DO HORTO FLO

DE ITATINGA', DE PROPRIEDADE DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO

E DEMAIS DIREITOS E OBRIGAg5ES

Pe10 presente instrumento particular de

urn 1ado a COMPANHIA AGRICOLA, IMOBILIARIA E COLONIZADORA- ~C,

inscrita no CGC sob n9 61.585.220/0001-19, sociedade tute1ada

da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricu1tura de Sao Pau

10, com sede a Rua Da. Germaine Burchard n9 515, nesta Capital,

aqui denominada simp1esmente CAlC, neste ato representada por

seu Diretor Presidente, Dr. WELSON GASPARINI e Diretor de De-

senvo1vimento, Dr. ; e de outro 1~

do a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, entidade autarquica, com sede

na Cidade Universitaria "Armando Salles de Oliveira", desta Ca

pital, aqui denominada simp1esmente UNIVERSIDAD~, neste ate re

presentada por

tern certo e ajustado 0 seguinte:

165.195,00 m2, faixa do antigo 1eito ferroviario, com 7.462 me

tros de extensao, mais 03 casas de a1venaria de propriedade da

CLAUSULA PRIME~RA - A CAlC na conformidade do Termo de Entrega

e Recebimento da Guarda e Administra9ao do Horto F10resta1 de

Itatinga, firmado a 28 de junho de 1977, e detentora da guarda

e administra9ao doimovel denominado Horto Florestal de Itatln

ga, 10ca1izado no municipio de Itatinga, comarca de Botucatu,

com a area total de 22.405.537,00 m2 dos quais 22.240.342,00m2

esaC de propriedade~ da Fazenda do Estado de Sao Paulo
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CR$ 1.078.322,12, area esta cujas,dimensoes nao estao inclui

das na area maior, tornando-a antieconomica para qualquer espe

ciede explora9ao por parte da CAlC, ficandoa me sma sob guar

da e administra9ao da ESALQ, podendo a Universidade, quando hou

ver interesse e recursos, compra-la da CAlC.

CLAUSULA SEGUNDA - A CAlC por for9a da Lei Estadual nQ 1.744, de

22 de agosto de 1978, que dispoe sobre a doa9ao pela Fazendado

Estado, do im6ve1 descrito na clausu1a anterior g Universidade

de Sao Paulo, pel0 presente Termo transfere a mesma Universida

de, toda a posse, .guarda e administra9ao que exercia sobre. 0

referido im6vel, entregando-o no estado em que ora se encontra,

inclusive a faixa de 165.195,00 m2 e as 03 casas de alvenaria.

CLAUSULA TERCElRA - A UNlVERSlDADE, por seu lado, pel0 prese~

te Termo, assume a guarda e administra9ao dos referidos im6

veis, passando a sua responsabilidade, desta data em diante, a

conserva9ao, guard a e administra9ao dos mesmos bens, e demais

encargos e obriga90es dai decorrentesf

Paragrafo Onico - A UNlVERSlDADE nao assume 0 pessoal ora resi

dente, devendo 0 referido horto ser entregue desocupado.

CLAUSULA QUARTA - A UNlVERSlDADE por for9a da Lei Estadual nQ

1.744/78 desvincula 0 Termo de Entrega e Recebimento de 28 de

junho de 1977, celebrado entre a FEPASA e a CAlC referente ao

Horto de ltatinga.
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E por estarern de acordo corn os terrnos e

condi~oes do presente instrurnento, vai este datilografado ern

quatro vias e assinados pelas partes e per ante as testernunhas

presentes.

Sao Paulo,

Pel a CAlC:

Pela UNlVERSlDADE:

TESTEMUNHAS:


