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- Paulo,
Sao

1°-

de mar90

1.985

de

•

li .•
'I.

Sra. Procuradora

Geral

do Estado

Honrada
Excelencia
Decreto

para presidir

n? 22.941,

0

anresentar
acompanhado
mando

de 23/11/1.984,

relatorio

venho,

consoante

instituida

pe10
,

ate aqui desenvo1vidas

,

desde logo infor

em 29 de janeiro

impedimento

temporario

consta da ata da primeira

i

de Vossa

nesta oportunidade

realizadas,

so foi.instalada

ano, em virtudedo

seus membros,

Especial

das atividades

das atas das reunioes

que a Comissao

corrente

a Comissao

com a designa9ao

do

de dois, de
reuniao.

n?

Conforrne teor do Decreto

i
22.941/84,

a Comissao

da USP,

CAlC

estudos

e propor

relativa

e FEPASA,

ao HORTO

GG- 2.125/78

Especial,

por representantes

foi criada com a finalidade

medida~

visando

FLORESTAL

e seus apensos,

interessadas.

Cumpre

da

da Comissao,

instala9ao

integrada

ao equacionamento

DE ITATINGA,

registrar,

no entanto,

foi editado

de promover
de

questao

objeto do processo

em que as mesmas

•

figuravam
que antes

n?

como
mesmo

0 Decr~to n? 23.125,de
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fls. 2

19 de dezembro
gra-la,

de 1.984, que indicou mais urn mem0ro

a fim de representar

ABASTECI~£NTO
interesse

que,

para inte

a SECRETARIA

DE AGRICULTURA
E
manifestar
de 1.982, passara a

a partir

no horto.
E, com

que isto realrnente representou,
resumidarnente

quanto

possivel,

0

so intuito

de avaliar

abro urn parentese,

para,

o'
tao

expor os fatos que precederarn'

a edi9ao dos dois decretos.

A questao
RESTAL

DE ITATINGA

abrange,

tais, todos

de propriedade

em diversas

transayoes

Comissao

e, pode-se

1.744, de 21/08/1.978,

na realidade,
da FAZENDA

entre as

dizer,

relativa

onze hortos

DO ESTADO,

entidades

irrompeu

ao HORTO FLO.r-

envolvidos

representadas

com aedir,ao

que autorizou

que tramitam

duas escrituras,

com des~ino

tais necessarias

aos servi90s da Estrada

as Fazendas

0

patrimonio

publico

em que,

adquiriu,

ao plantio

DO PATRIMO

atraves

de essencias
de Ferro

de

flores -

Sorocabana,

IIMonjolinholl e"Potreirinholl, as quais passaram

constituir

entao

DO ESTADO

HORTa

SECRETARIA

estadual

DE ITATINGA,

incorporado'

hoje, dos TRANSPORTES,

se encontra

cadastrais

a
ao

sob a guarda e a administra9ao

DA VIA~AO,

formalmente,

os assentamentos

FLORESTAL

ate a presente

I

existentes

na PROCURADORIA

a' FAZENDA

n9

a USP.

sua doa9ao

NIO IMOBILIARIO,

na

da Lei

Segundo os elementos
em inurneros processos

flores-

da

situa9ao'

data,

segundo

da PROCURADORIA

DO PATRIHONIO

IHO

Posteriormente,

forarn constitui

BILIARIO.

das ao Sociedades

~~onimas

~~:rada de Ferro

Sorocabana,

-

Estra
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da de Ferro Araraguara
para

as quais

foram

discriminados

constituiyao

e no Decreto-Lei

FLORESTAL

DE ITATINGA.

tarde

assumiria

todos

incorporou

as sociedades

prevendo

nistra9ao

direta

ta, funda9ao
viesse

,

ciso

quais

municIpio

a FEPASA,

e obriaac6es
~ ,

ao seu patrimonio

Decreto Lei de

0

que mais
das socieda-

essa faixa com

18

Executivo

sua transferencia
ou autarquica,

ou empresa

da SECRETARIA

publica

seternbro

de

a constituir

ao dispor

sobre a forma

e

tambern norrnas

de propriedade

sociedade

de economia

do Estado

existente

e determinando
prevista,

e or-

do

para outro orgao da admi
rnis-

ou

que

que, enguanto

permaneceriam

DOS TRANSPORTES

nao

sob a adrni-

(artigo 59, § 19 in

1 e § 29).

Corn funda~ento
a FEPASA

assumiu

florestais,
tribuiy6es
brou

de

que atravessa

dos hortos florestais

a destina9ao

nistracao

Assim,

aludidas,

a ser instituIda

recebessem

entre os

de seus patrirnonios,estabeleceu

a destina9ao

Estado,

de 18/9/1969,

0 Poder

de 1969, que autorizou

quanto

escrituras

e area de 165.195 m2.

o

constitui9ao

respectivas

os direitos

7.462 ms. de extensao

ganizar

todos os bens necessarios

de MIRANDA AZEVEDO,

HORTO

des unificadas,

(

nas

Sao Paulo - Minas

do ramal que ligava a sede do

a esta9ao

de ITATINGA

de ~erro

transferidos

as estradas,

a faixa de terras

(

e Estrada

a guarda

passando

com'a

e a adrninistra9ao de

a tais

a orientas:ao governamental,

C.A.I.C.

transferindo-lhe

1

onze hortos

a exercer os atos inerentes

e,ernobediencia

convenios

nesse dispositivo

acele

aquelas res-

ponsabilidades.
Como resultado
restal

imp1antado

para

a producao

de

do

programa

flo-

dorrnentes ferroviarios
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executados
porque

pela

extinta

as Fazendas

ridas com esta
de, ~ FEPASA,

Estrada

"Honjolinho"

finalidade,

0

direito

de Ferro Sorocabana,
e "Potreirinho"

ficou assegurado,

e ate

foram adqui

na oportunida-

de corte de cerca de ~6·.000 ~rvores

que, das brotas de eucaliptos de varias especies, plantadas
no HORTO
FLORESTAL DE ITATINGA entre os anos de 1.938
e

c..

1.945,

tinham

0

atingido

diametro
Pelo

mento
TINGA,

da guarda

e administra9ao

comprometeu-se

madeira,

faixa de terras

do

alem de

orientado

HORTOS FLORESTAIS

SANTA ERNESTINA

surgiram

pela

OLIVEIRA

COUTINHO,
e BUENO

daqueles

tos florest~is

a

os convenios

cele

de urn progra
e

das areas integrantes
CESARIO,

ITATINGA,

dos

A.'WRADE

E

sussu1, PALMI TAL , ASSIS/SILVh~IA,

DE ANDRADE,

envolvendo

a

mediante a capta9ao desses
e, afinal, a transferencia

imoveis

ao patrimonio

do ~umento

aplica9ao
recursos
definitiva

da C.A.I.C.

de seu capital

Mesmo
que,

aguela

no sentido de florestamento

DE JUiIRA,

v~s
da subscri9ao
FAZENDA DO ESTADO.

namental

ITA

O.R.T.N.,

como consequencia

C.A.I.C.

de incentivos fiscais
por empresas estatais
do dominio

reservar

pelo pre90 de 1.051,070

com a FEPASA

reflorestamento

SILVA,

DE

supra referida.

ma mais extenso/

(

e Recebi

HORTO FLORESTAL

Na realidade,
brados

-

Termo de Entreaa
-'

a C.A.I.C.,

a adquirir,

ideal.

social

depois do despacho

em 15/03/77/

autorizara

com vistas

~ subscri9ao

atrapela

gover-

a avaliacao

dos hor -

do aum2nto

do
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capital

social

conferencia

da C.A.I.C.,

daqueles

tos tecnicos

para

ser integralizado

bens imoveis

e de haver

atraves da

executado

de florestarnento e reflorestamento

proje-

em que

houve

capta9ao de recursos, a C.A.I.~. celebrou convenios com
Coordenadoria
de Pesquisa de Recursos Naturais - C.P.R.N.,
105 quais

c.

passou

ao INSTITUTO

FLORESTAL

a guarda e a adrninis-

tra9ao

de oito dos onze hortos florestais,

TINGA,

mantendo

DE SILVANIA,

a guarda

JUPIRA

a
pe

e administra9ao

0 de

incluldo

ITA-

dos HORTOS FLORESTAffi

e BUENO DE ANDRADE,

onde executara

ague -

les projetos.

Em 21/8/1978,
n9 1.744,

a

U.S.P.

autorizando
e, diante

atividades

autoriza9aoIpassou

aue eram exercidas
vindo

de serem

resgnardados

tos acima

a doa9ao do HORTO FLORESTAL

dessa

panhias,

foi editada

as mesmas

dentro

a

DE ITATINGA

ela a obstar

a solicitar

orovidencias

seus interesses

decorrentes

a SECRETARIA

pleiteando

a regulariza9ao

DE AGRICULTUP~

no sentido
dos direi -

outros

com destino

j a a mantinha

Convenio

celebrado

bro para

representa-lo

U.S.P.,

0

tendo

CA DO GABINETE

0

dos hortos

flores
FLORES-

de fato em decorrencia

daguele

tendo sido indicado

urn mem

na Comissao.

de buscar

conflitantes

esEava

ao INSTITUTO

com a C.A.I.C.,

Ora,
inicia~mente,

E ABASTECIMENTO

da transferencia

sua administra9ao,

uma vez que'

interesses

com

expostos.

processos,

TAL,

as

do meSillOnor aquelas

Paralelarnente, atraves de

tais para

Lei

0 objetivo

uma solU9ao

manifestados

dignissimo

Assessor

CIVIL DO GOVERNADOR,

da Comissao

conciliadora
pela

para

C.A.I.C.,

,
os

FEPASA

Chefe da ASSESSORIA
ao determinar

er~

e

T~CNI

sua consti-
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tuicao,

apontado,

aventado

G

-

de certa forma, a soluyaopara

a hipotese

tre a FEPASA

DO ESTADO
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de ser renovado

e a USP, promovendo-se

a Convenio

Y', hem ass.,i~,a de s~r revogado

torizara

a

admitindo,
FEPASA

dessa

do aumento

a FEPASA,

ram qualquer
imovel
nindo

e da mesma

interesse

representado

referente

des:?acho que au··
social da CAlC,

as tra0alhos

a

da Comissao

,

forna a CAlC, nao demonstra
a destinaqao

a ser dada

ao

DE lTATlNGA, defi -

0

E hem

ora especificados.

interesse

tos, mas a exame desta questao

verdade

que tem sabre os demais hornao foi incluido

nas atribui-

da Comissao.
De outra parte,

'execuqao

da Lei n9 1.744/78

ferencia

da adminis~ra9ao

ABASTECl~lliNTO, incidindo,
nio do Horta

Florestal

e

0

Instituto

a ser integrada
tecimento,

sume urn novo
do imovel,

Florestal

na

na trans

DE AGRlCULTURA

ambas as pretensoes,

sabre

E

0 dom~-

de ltatinga.

tambem pela Secretaria

orgaoda

a USP insistiu

para a,SECRETARIA

Em conclusao,

cU9ao

n9

sempre e tao somente no rumo de ver8ffi

as direitos

que nao descartaram

qoes

Lei

de atribuir-se

pelo HORTO FLORESTAL

seus objetivos

resguardados

da

sabre a imovel.

Durante
no entanto,

0

do capital

forma, a possibilidade

as direitos

celebrado en

a revogaqao

1.744/78

subscri9ao

a materia,

passando

a Comissao

de Agricultura

e Abas-

administraqao
centralizada, a questao as.
aspecto, pois e a FAZENDA ESTADUAL, proprietaria
,

que se opoe, atraves

do lNSTlTUTO

FLORESTAL,a

exe-

da Lei n9 1.144/78.
Portanto,

nha opiniao
do imovel

acerca

do carater da lei que autorizou

a USP e,tambem,

da e administra9ao.

e oportuno manife,tar

sabre

0 aspecto

mi-

a'" doa<;ao:

formal de sua guar
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'I.

Na realidade,
tais permanecem
artigo

forrnalmente na situaqao

59 do Decreto

Lei de 18/9/1969,

tra9ao da SECRETARIA
tranqu11a
artigo

mente,

e, ern virtude

transmitidas

f

'.

de uma

tou

da doa9ao

tais atribui90es,

sucessiv~

lei autorizante,

nao cogente,

objetivado,

escritura,

E,

de

que facul

do imovel, razao pela qual nao induz a

de sua execu9ao.

em si 0 resultado

a Lei ng 1.744, de 21/8/78

Alem do mais,

que so se consuma

a lei nao
com a

\

missao

-

ao citado

sem san9ao! e merarnente permissiva.

fato, trata-se

da competente

do

.

preceito

obrigatoriedade

29

DE AGRlCULTURl, E ABASTECTI·IENTO(lNS

Quanto

a pratica

§

ou seja, sob a adminis

que a FEPASA vem atribuindo

a CAlC e a SECRETARlA

por conter

pel0

da qual, assurniu a guarda e administra9ao

florestais,

TITUTO FLOP~STAL)

prevista

flores

DOS TRfu~SPORTES, uma vez que nao me parece

a interpreta9ao

dos hortos

todos os hortos

titulo habil e im~rescindivel

traz

outorga

a

trans-

do dominio.

Em ultima
nho mantido
ITATlNGA

e

diante

daquestao

a de que,

se em manter

revelando
t

0 dominio
apenas

0

carater

do imovel,

abrindo-se

niencia

sua execu9ao.

.r1e

relativa

a posiqao

que te-

ao HORTO FLOREST~~

a FAZENDA

DO ESTADO

DE

seu interes-

pleno do imovel, mesmo que por uma Secre

taria de Estado
ganha relevo

analise,

-a

detentora
permissive

de sua adrninistra9ao de fato ,
da lei que autorizou

oportunidade

a doayao

de ser reexru~inada a conve
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'i

,

•

Devo acrescentar,
a transferencia

do imovel

ABASTECI~lliNTO deve
DOS TP~NSPORTES,

para a SECRETARIA

se manifestar,

que detem

ainda, que sobre
DE AGRICULTURA

previamente,

II

E

I
I
II

a SECRETARIA

sua administra9ao.

I

Por outro
ram os demais

lade, assim

Lei n9 1.744/78,

alternativa

atraves

da lavratura

nao pode mais

pois,

e

a transferencia

imprescindivel

9ao intagral
Florestal

para

do mesmo,

e defesa

sobre

a consecu9ao

cerca de 56.000 arvores
veitamento
se opondo

total

a execu9ao

via, urn interesse
mesmo,

proprios

da existencia
CULTURA

propriedade,
cedoras

mai?

os Bortos
corn

0

de madeira

veis. ou permuta

de utiliza-

na area de Engenharia.

no Horto Florestal

de Itatinga,

de dormentes

para

quanto

a ferrovia,

outros

de LORETO

toda e,

a estes ultimos

,

DE AGRI

com assentamentos

e de SUHARE, de

cOITlp'romissode proporcionar-lhe

de uso de imoveis.

nao

hortos

com a SECRETARIA

pelo qual esta ocupa,

para~dormentes,

para apro -

a USP. Admite,

envolvendo

celebrado

Florestais

da

versa unica-

decorrente,

de urn ~onvenio

edi9ao

- seu interesse

abrangente,

estaduais,

outra

florestal.

da lei que beneficia

E ABASTECIMENTO

agricolas,

do programa

de grande porte, reservadas

em produ9ao

da

escritu

nao admitindo

da propria

de elevado ~lcance

existente

cumprimento

da correspondente

incontestavel

do patrimonio

a madeira

0

do Horto para a Universidade,

FEPASA
mente

que

ser retardada,

alem de ser uma decorrencia
lei,

i
i'

membros:

USP - entende

ra de doa9ao,

se posiciona-

sua

aJ;"easforne-

atraves de permuta

de imo
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matriculada

C'

tar encravada

ria do Horto,

do ramal mediante

seja por valor

ela dispendido

ern ORTN.

da CAlC na aquisicao
no despacho

firn de comercializar
ma a elaafeto

mas,

propriamente

dos hortos

oriunda

em decorrencia
guarda

e adrninistraqao

o de ITATINGA,
FAZENDA

salienta
I

DO ESTADO

DE AGRICULTURA
va9ao
TITUTO

enquanto

firmados

sac atribuiqoes

foi realizada

a 3a. reuniao,

Ie encamin~fu~ento
dancia

com as pretensoes

do prograFlorestal

- lembrando

entre

que,
a
eles

de propriedade

cometidas

que sua preser
por lei ao INS-

recursos

a situaqao

da

a SECP~T1L~IA

nesta a-

•

relatar

a

Vossa

que no dia 4 do corrente

tendo todos os membros

de relatorio

a

restriqao.

para

me cQmoria

inforrnando finalmente

na for

referido,

florestais,

e que nao ha como investir
nao se regulariza

por

com a CAlC, rnantem

ser transferidos

-

persiste

do Horto

que todos os hortos

toque
Excelencia,

a trans

destinata

da execu~ao

E ABASTECI~lliNTO, tendo em vista

FLORESTAL

Por es

florestais

FLORESTAL

de oito hortos

deverao

e recupera9ao

tividade

final

dito, nao faz qualquer

dos convenios

",nao

possibilidade

retro

a transferencia

INSTITUTO

(

da FEPASA.

a

fai

( ainda

Lernbrou que

governamental

a madeira
quanto

a

e ate conveniente
venda

DE

sirnb6lico, seja pelo valor

e representado

rna preconizada

de Itatinga

publica

adquiriu

entende ?ossivel

da faixa

o interesse

na reuniao,

FLORESTAL

especificamente,

no Horto e/ por isso, nao vendo

de sua utilizaqao,
ferencia

ao HORTO

m2 que, conforrne escritura

) exibida

F10I)ILlJi.RIO

-

I'IATE~GA, seu i!lteresse restringe-se,

165.195

DO EST ADO

PATRI"10IHO

CAlC - quanto

xa de

DA JUSTICA

final, consignando

da CAlC e FEPASA

opinadop~

sua concor-

e deixando

ao

cri-

.;<
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tcrio

'.

da Superior

Administrayao

a questao

referente

ao do

./

mlnio

do HORTO

xistencia

"(

FLORESTAL

dos interesses

RIA DA AGRICULTURA

DE ITATINGA, :tendo em vista a
conflitantes

da U.S.P. e SECRETA

E ABASTECIMENTO.

Resta tao so acrescentar
a FEPASA,

C.A.I.C.

e

e SEC~TARIA

DA AGRICULTUP~

que

E ABASTECI

~lliNTOcontinuarao

a buscar uma sOlu9ao

conciliadora

para

os demais
todos.

sem perder de vista os interesses

de

hortos,

cito a Vossa
nal elaborado

Excelencia

0

pela Comissao

~
ao elevado
dor do Estado.

criterio

Diante de todo 0 exposto, sol!
encaminhamento .do Relatorio Fi
~

re:u4f37U'0

~

do Excelentissimo

:a:- ch a:Prr±-1

Senhor Governa

r

\.

Presidente

.&=

da Comissao

