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Ao termino dos trabalhos da Comissao instituida pelo Exmo. Sr. Governador

do Estado para tratar da equa9ao do Horto de Itatinga~ cumpre-me encami

nhar a V.Sa. 0 relatorio final elaborado pela referida Comissao~ acompa

nhado do relatorio de encaminhamento~ da Exma. Sra. Dra. Mirna Cotait ~

Dignissima Procuradora do Estado de Sao Paulo e Presidente dos trabalhos.

Ao mesmo tempo cabe-me enfatizar alguns aspectos abordados pela Comissao:

a) As duas entidades que reivindicavam 0 Horto de Itatinga e que impe

diam a posse definitiva pela U.S.P. (FEPASA e CAIC)~ abriram mao de

suas pretensoes em favor da Universidade.

b) A Secretaria da AgricuZtura~ atraves do Instituto Florestal ocupou il!!...

galmente 0 Horto de Itatinga no ano de 1981~ com 0 objetivo de reivin

dicar a sua posse definitiva.

c) Ficou evidente durante os trabalhos da Comissao que 0 Instituto Flores

tal~ que possui mais de ?35.000 hectares de terras distribuidas pelo

Estado de Sao Paulo~ nao apresenta estrutura de atendimento a essas

areas~ havendo consequentemente continua diminui9aO das areas~ pela

a9aO de posseiros.

d) A fun9aO precipua do Instituto Florestal e preservar e manejar adequa

damente os Parques e Reservas Estaduais onde se localizam os ultimos

remanescentes da outrora exuberante Floresta Tropical Umida. Secunda

riamente~ as atividades relacionadas com florestas implantadas com es

sencias exoticas (Eucalyptus~ no caso do Horto de Itatinga).

Sem mais~ e agradecendo a confian9a depositada~ firmamo-nos mui~
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