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INQUÉRITO CIVIL N° 14.1096.0000004/2013-0 

 

 

O presente Inquérito Civil foi instaurado, com os 

seguintes objetivos: 

1) Apurar a adequação técnica, os impactos ambientais 

sobre a biodiversidade nativa e a constitucionalidade do Projeto de Lei (PL) nº 

249/13, que autoriza a Fazenda do Estado de São Paulo a conceder o uso de 

áreas públicas da Estação Experimental de Itirapina para exploração econômica 

por particulares; 

 

2) caso aprovado e sancionado o mencionado Projeto de 

Lei, transformando-se em lei, o Inquérito Civil também objetiva averiguar as 

providências cabíveis quanto à Constitucionalidade da novel Lei Estadual e/ou 

acompanhar a suficiência dos requisitos a serem inseridos no Termo de 

Referência para fins de eventual licitação e contrato de concessão de uso da área 

da Estação Ecológica de Itirapina; 

 

3) se a concessão da Estação Ecológica de Itirapina vier a 

se concretizar, o presente Inquérito Civil visa efetuar o acompanhamento do 

cumprimento das condicionantes dessa concessão de uso pelo concessionário; 

 

4) averiguar e acompanhar se as ações de restauração e 

conservação das espécies nativas da Estação Ecológica de Itirapina serão 

adequadas, a forma como será combatida e erradicada a invasão de espécies 
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exóticas de Pinus, com o risco à integridade da importante vegetação nativa de 

cerrado presente na mencionada Estação Ecológica. 

 

Nesse diapasão, este Inquérito Civil objetiva verificar em 

detalhes e eventualmente obter o ajustamento de conduta por parte dos órgãos 

integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 

Recursos Naturais - SEAQUA (art. 7°, incisos 11a IV, da Lei Estadual 

9.509/97), para adequadamente implementar a Política Estadual de Meio 

Ambiente às práticas de manejo na Estação Experimental de Itirapina e na 

Estação Ecológica de Itirapina, nos termos do artigo 2°, incisos XI, XII, XVII, 

XIX, XX; artigo 4°, incisos IV, VII, da mencionada lei, dentre outras coisas: 

a) se o Projeto de Lei 249/13 possui vício de motivação 

quanto às reais razões da privatização e se apresenta risco à biodiversidade de 

um dos poucos e significativos remanescentes do Bioma Cerrado no Estado 

de São Paulo, o qual foi reduzido de 14% para 0,87% no território paulista; 

b) se a “privatização” (concessão de uso para exploração 

da Estação Experimental de Itirapina por até 30 anos), caso aprovada, pode 

colocar em risco a função ecológica e aos processos ecológicos essenciais, 

diante do direto manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas por 

particulares, cujo objetivo principal é o lucro, ainda que as condicionantes sejam 

fiscalizadas pelo Poder Público Estadual, de maneira a provocar desnecessários 

riscos à extinção de espécies, diante do disposto no artigo 225, parágrafo 1°, 

incisos I, II, III, V, VI e VII da Constituição Federal, bem como o disposto no 

artigo 193, incisos II, III, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI da 

Constituição do Estado de São Paulo; 
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c) acompanhar a suficiência dos requisitos a serem 

inseridos no Termo de Referência discriminador do regramento para fins de 

eventual licitação e contrato de concessão da Estação Experimental de Itirapina, 

caso a aprovação da concessão de uso vier a se concretizar, independentemente 

de eventual impugnação judicial da novel lei; 

d) proceder ao acompanhamento do cumprimento das 

condicionantes da concessão de uso da Estação Experimental de Itirapina, por 

parte do concessionário; 

e) averiguar e acompanhar se as ações de restauração e 

conservação das espécies nativas da Estação Ecológica de Itirapina encontram-

se adequadas, bem como a forma como será combatida e erradicada a invasão de 

espécies exóticas de "Pinus elliottii", com o risco à integridade da vegetação 

nativa de cerrado presente na mencionada Estação Ecológica, havendo 

significativo remanescente de tal bioma naquela Unidade de Conservação 

(artigo 3°, inciso VII, da Lei Estadual 9.509/97), o qual precisa ser restaurado, 

conservado e se possível ampliado, diante de sua importância para a 

biodiversidade local e regional, conforme demonstram o Plano de Manejo 

Integrado das Estações Ecológica e Experimental de Itirapina. 

 

Inicialmente reitero o teor dos relatórios relativos às 

prorrogações de prazo de conclusão do presente Inquérito Civil (fls. 561/627 e 

995/1003). 

 

Em cumprimento ao determinado na última prorrogação, 

juntou-se aos autos pesquisa realizada no sítio eletrônico da Assembleia 
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Legislativa do Estado de São, a respeito do Projeto de Lei 249/13, dando conta 

do último andamento (09/10/2014) de sua tramitação (fls. 1005/1006). 

 

Juntou-se aos autos o Ofício SMA/GAB/749/2014, 

encaminhado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, em 

resposta ao ofício 448/2014 deste núcleo (fls. 1007/1009), esclarecendo já ter 

sido respondido o anterior ofício ministerial que estava sendo reiterado. 

 

Em seguida, veio aos autos carta do Conselho de 

Representantes de Funcionários da Fundação Florestal, endereçada ao 

Governador do Estado de São Paulo, reforçando a intenção deste conselho de 

atuar no sentido de acompanhar, coibir e denunciar ações consideradas 

equivocadas e incompatíveis com os objetivos da conservação ambiental (fls. 

1011/verso). 

 

Após, juntaram-se aos autos e-mail e anexo remetidos 

pelo senhor Leandro Caetano, acerca de abandono das unidades de conservação 

estaduais (fls. 1012/1015). 

 

Expediu-se ofício à Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, solicitando a remessa de documentação mencionada no item "I" do 

Oficio nº 264/2014-act, de 07/07/14, qual seja, cópia integral dos Autos do 

Processo SMA n° 3089/2013, relativo aos trabalhos Técnicos que embasaram a 

proposta de concessão de uso da área de 3.212 hectares da Estação Experimental 

de Itirapina (fls. 1016/1017). 
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Ofício SMA/GCB/093/2015, encaminhado pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em referência ao Ofício nº 02/2015, 

remetendo cópia integral do Processo SMA nº 3089/2013 (fls. 1027/1067). Foi 

informado que a Câmara de Compensação Ambiental fez as seguintes 

destinações de verbas para a Estação Ecológica de Itirapina: 

1) R$ 469,140,00 (valor original), relativo ao Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental celebrado em 01/12/04, com a 

Centrovias (empreendimento Duplicação da Rodovia Engº Paulo Nilo Romano), 

tendo como objeto o plano de trabalho para revisão/adequação do Plano de 

Manejo da Unidade; 

2) R$ 408.335,00 (valor original), relativo ao Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental celebrado em 29/09/06, com a 

Centrovias (empreendimento Duplicação da Rodovia Engº Paulo Nilo Romano), 

tendo como objeto o plano de trabalho para aquisição de bens e serviços 

necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da Unidade. 

3) R$ 585.689,70 (valor original), relativo ao Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental celebrado em 26/08/09, com a Usina 

Guarani S/A (empreendimento Unidade Tanabi), tendo como objeto o plano de 

trabalho para implantação do Plano de Manejo da Unidade. 

Na oportunidade, também foi informado que na última 

reunião da CCA, realizada em 01/09/14, foi definido o encaminhamento da 

solicitação de R$ 133.000,00 ao Comitê Federal de Compensação Ambiental, 

para gestão, monitoramento e proteção da Estação Ecológica de Itirapina, 

primordialmente para erradicação de espécies exóticas. Tais recursos são 

decorrentes do licenciamento ambiental do empreendimento “LT Coletora Porto 

Velho”, de atribuição do IBAMA. 
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Em despacho na fl. 1068, este Promotor de Justiça 

determinou: 

1) juntada aos autos de lista de presença relativa à reunião 

realizada em 19/02/2015, bem como e-mail remetido aos presentes, com as 

deliberações respectivas; 

2) expedição de ofícios efetuando-se solicitações 

deliberadas na reunião à Gestora das Estações Ecológica e Experimental de 

Itirapina, bem como ao Diretor Geral da Fundação Florestal e ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itirapina, as quais serão detalhadas 

mais adiante; 

3) que se aguardasse a confecção da minuta e revisão da 

ata, após a remetendo aos presentes para eventuais sugestões de alterações, em 

três dias. No silêncio, a ata será assinada e tornada definitiva; 

4) após a versão final da ata, efetuar os convites para a 

reunião pública do dia 28 e abril, às l8h30 em Itirapina, para a qual serão 

convidados autoridades dos Municípios da região, pesquisadores, gestores, 

órgãos governamentais e a sociedade e civil. 

 

O despacho acima referido foi cumprido, conforme a 

juntada da lista de presença relativa à reunião realizada em 19/02/15 (fls. 

1070/1071) e o envio de e-mail encaminhado por este Núcleo remetendo aos 

presentes naquela reunião as deliberações respectivas (fls. 1072). 

 

Em seguida, expediram-se os seguintes ofícios: 
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1) Ofício 122/2015 para a gestora das Estações Ecológica 

e Experimental de Itirapina, requisitando as seguintes informações: a) cópia do 

termo de referência minutado para a licitação da concessão de uso prevista 

no Projeto de Lei n° 249/13; b) cópia dos projetos apresentados ao Instituto 

Florestal e/ou à Câmara de Compensação Ambiental, quer aqueles já aprovados 

e não executados ou em andamento, quer aqueles ainda pendentes de apreciação 

pelos órgãos públicos competentes, visando implementar as ações de execução 

previstas no plano de manejo integrado das Estações Ecológica e Experimental 

de Itirapina. Na ocasião, deverá ser informado o andamento de cada um desses 

projetos no âmbito dos órgãos competentes para apreciá-los; c) outras 

considerações e/ou sugestões consideradas importantes para a busca de soluções 

para os problemas ambientais debatidos na presente reunião e/ou no Inquérito 

Civil 04/2013-0; d) os nomes de pesquisadores com atuação nas Estações 

Experimental e Ecológica de Itirapina, oriundos de instituições acadêmicas 

como USP, UNESP, UNICAMP E UFSCAR. (fls. 1073/1074). 

 

2) Ofício nº 123/2015, dirigido ao Diretor Geral do 

Instituto Florestal, solicitando os seguintes documentos: a) Expediente de 

solicitação de concurso público para provimento de cargos no âmbito do 

Instituto Florestal, com especificações daqueles cargos e/ou funções cujos 

servidores públicos aprovados serão destinados às unidades de Itirapina (Estação 

Ecológica e Estação Experimental); b) Informações sobre quais os cargos e/ou 

funções das unidades de Itirapina estão vagos; c) informar quais medidas 

políticas e/ou jurídicas serão e/ou poderão ser necessárias para alterar a 

sistemática de distribuição de recursos financeiros, no âmbito do 

SIEFLOR, de maneira que os recursos provenientes da venda de produtos e 
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subprodutos florestais extraídos da Estação Experimental de Itirapina 

sejam aplicados nessas mesmas unidades, de forma a dar-lhes 

sustentabilidade econômica; d) informações sobre a retomada da 

comercialização de "pinus", em leilões públicos, a serem extraídos nos 

talhões situados na divisa entre a Estação Experimental e a Estação Ecológica de 

Itirapina, tais como o volume a ser comercializado, valores previstos pra serem 

arrecadados, possibilidade de utilização desses recursos financeiros nas unidades 

de Itirapina, assim como prazo para implementação dessas vendas e distribuição 

de recurso; e) informar sobre a forma e prazo de utilização das verbas de 

compensação ambiental já aprovadas e/ou destinadas às Estações Ecológica e 

Experimental de Itirapina, especialmente para as finalidades tidas como 

essenciais no Plano de Manejo Integrado dessas unidades, em especial à 

remoção do "pinus elliotti", bem como a efetiva implementação de vigilância 

eletrônica e/ou física nas referidas unidades; f) esclarecer quais medidas 

foram decididas e/ou estão sendo consideradas para a gestão e/ou exploração da 

Estação Experimental de Itirapina, quer por meio de concessão de uso à empresa 

com fins lucrativos (Projeto de Lei nº 249/13) ou por meio de organização social 

(Lei Complementar Estadual nº 1.243/14) ou se há decisão no sentido de 

continuar a gestão e/ou exploração dessas unidades exclusivamente por órgãos 

do Estado, em especial o Instituto Florestal; g) encaminhamento da íntegra da 

Resolução SMA 34/2010; h) outras considerações e/ou sugestões importantes 

para a busca de soluções para os problemas ambientais debatidos na presente 

reunião e/ou no Inquérito Civil 04/2013-0 (fls. 1075/1077). 

3) Ofício 124/2015, dirigido à Presidente da Câmara de 

Vereadores de Itirapina, solicitando a cessão do plenário da Câmara Municipal 
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para a realização de reunião pública que discutirá a forma de gestão da Estação 

Experimental de Itirapina (fls. 1078/1080). 

 

Após, acostaram-se aos autos os documentos a seguir 

indicados: 

1)  E-mail remetido pela gestora das Estações Ecológica e 

Experimental de Itirapina, Sra. Helena Dutra Lutgens, em 10 de março de 2015, 

encaminhando documentos eletrônicos, os quais foram gravados em  mídia 

digital (CD-ROM - fl. 1088), com a documentação encaminhada pela Sra. 

Helena Dutra Lutgens, contendo: 

a) informes sobre Compensações Ambientais da Estação 

Ecológica de Itirapina. Em tal documento é informado que a Estação Ecológica 

de Itirapina recebe recursos de compensação ambiental do termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental Celebrado entre a “Açúcar Guarani 

S/A – Unidade Industrial Tanabi” com a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (Processo SMA 13.813/06), no valor de R$ 585.689,70, 

sendo contratadas para execução dos serviços em cumprimento ao TCCA as 

empresas “Comercial PILON DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA” e 

“KLINK INFORMÁTICA LTDA”; 

b) nomes dos pesquisadores e endereços eletrônicos 

atuantes nas Estações Ecológica e Experimental de Itirapina; 

c) Plano de Trabalho da “Usina Guarani”; 

d) Plano de Trabalho TCCA da Usina Guarani-Processo 

SMA; 

e) Relatório do Grupo de Trabalho criado em 03/06/13 

para “Elaboração de procedimentos de manejo e aplicação de recursos 
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oriundos de exploração de produtos e subprodutos florestais, em atendimento 

ao Projeto de Lei no. 249/2013, que concede o uso da Estação Experimental de 

Itirapina e da Floresta de Cajuru, por meio de licitação pública”
1
. Tal Relatório 

do GT Concessão, de agosto de 2013, sobre a elaboração de procedimentos de 

manejo e aplicação de recursos oriundos de exploração de produtos e 

subprodutos florestais, em atendimento ao Projeto de Lei no. 249/2013, que 

concedia o uso da Estação Experimental de Itirapina e da Floresta de Cajuru, por 

meio de licitação pública
2
. Para Itirapina, especificamente, o plano prevê a 

exploração pela futura concessionária de 1957,63 hectares de florestas plantadas 

existentes. Deste total, a parte correspondente a 696,88 hectares terá a vegetação 

nativa restaurada após a retirada das árvores cultivadas pela concessionária, no 

máximo até o 10º ano do contrato. A área de 1260,75 há será explorada pela 

concessionária para silvicultura até o 25º ano do contrato, devendo a vegetação 

nativa nestes talhões ser restaurada até o 30º ano. 

 

Em seguida, vieram aos autos: 

1) Ofício DG nº 68/2015, remetido pelo Instituto 

Florestal, em referência às deliberações de reunião realizada em 19 de fevereiro 

de 2015. Neste documento (fls. 1095/1099) são fornecidas as seguintes 

informações:  

a) não há como precisar a quantidade de servidores 

destinada a cada unidade do Instituto Florestal pelos concursos públicos abertos, 

                                                           
1
 Melhor analisando o teor de tal documento, é de se supor tratar-se do denominado “Termo de Referência” para 

a concessão em caso de aprovação do PL 249/13, o qual foi referido na reunião de 19/02/15 e na reunião pública 

de 28/04/15, em Itirapina. Caso de fato o seja, houve um equívoco de nossa parte em reiterar a requisição de 

envio de tal documento. 
2
 O PL foi modificado por duas vezes, por meio de emendas substitutivas aglutinativas, deixando de mencionar 

unidades específicas, para passar a permitir a concessão de uso, genericamente, a muitas modalidades de 

unidades conservacionistas estaduais. 
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sendo que a maioria não chegou a ter destinação e distribuição de vagas e 

cargos/funções; 

b) A Seção de Pessoal do Instituto Florestal esclareceu 

que a E.E. de Itirapina tem em seu quadro funcional 23 (vinte e três) servidores 

lotados atualmente. Os cargos que vagaram desde o concurso mais recente, em 

1992, foram computados como um todo, sendo estes pertencentes ao quadro 

geral do Instituto Florestal. Todos os cargos que vagaram estão à disposição da 

Administração Pública, na Unidade Central de Recursos Humanos, por 

intermédio do SICAO e não pertencem mais ao quadro exclusivo do Instituto 

Florestal. Em sendo assim, não há como especificar a vacância de qualquer das 

Unidades do Instituto; 

c) As questões pertinentes ao SIEFLOR estão alicerçadas 

nos Decretos Estaduais nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, 54.079, de 4 de 

março de 2009; Resoluções SMA - 16, de 3-4-2007 e SMA - 34, de 11-5-2010. 

A Resolução SMA 16/2007 distribui o valor arrecadado em 20% para o Instituto 

Florestal (IF) e 80% para a Fundação Florestal (FF), enquanto que a Resolução 

SMA 34/2010 passa para 40% ao IF e 60% a FF. Salientou-se que tais 

instrumentos legais não são específicos das Estações de Itirapina, mas sim no 

âmbito global das Instituições; 

d) Não existe a possibilidade administrativa de reverter 

todo o valor arrecadado a uma unidade específica, tendo em vista que o 

orçamento é institucional e deve atender a toda a Administração. Na medida da 

possibilidade orçamentária/financeira são atendidas as solicitações emanadas 

pelas unidades, inclusive as de Itirapina; 

e) Descreveu-se dois TCCAs: TCCA CENTROVIAS - 

Duplicação da Rodovia SP225 - Itirapina/Jaú - Valor da compensação: R$ 
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408.335,00 (quatrocentos e oito mil trezentos e trinta e cinco reais). - TCCA 

encerrado em 05/2014, com a execução integral do Plano de Trabalho, sendo 

efetuados gastos no total de R$ 469.140,00. E TCCA AÇÚCAR GUARANI- 

Ampliação da Usina Tanabi - Valor da Compensação: R$ 585.689,70 

(Quinhentos oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta 

centavos), ainda em cumprimento; 

f) A questão de concessão de área, quer por empresa ou 

organização social, está sendo tratada no âmbito legislativo (Assembleia 

Legislativa) e foge ao controle da Instituição. Porém, há Plano de Manejo 

aprovado que rege as atividades nas Estações de Itirapina e, por conta disso, já 

existe estudo e processo formado para a exploração de áreas por meio de 

leilão público que pode ser implementado a qualquer momento, desde que 

esteja técnico, legal e administrativamente instruído; 

g) Planilha para disponibilização de madeira destinada à 

venda em leilão público, a ser realizado pela Fundação Florestal, no valor de 

R$ 1.726.778,00 (fls. 1099). 

 

2) Ofício nº 164/2015/GAB, remetido pela Câmara 

Municipal de Itirapina, cedendo o uso do auditório daquele órgão municipal para 

realização de audiência pública em 28/04/15 (fls. 1.100). 

 

A fls. 1103 determinamos a juntada aos autos da minuta 

da ata de reunião realizada em 19/02/15, com sua remessa aos participantes para 

revisão no prazo de três dias. Também se determinou que, após a consolidação 

da ata, devem ser remetidos com urgência os convites para reunião pública de 

28/04/2014, na Câmara Municipal de Itirapina. 
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Minuta da ata de reunião ocorrida em 19/02/2015, no 

prédio da Promotoria de Justiça de Piracicaba, foi juntada aos autos a fls. 

1104/1119, com as seguintes deliberações: 

1. A gestora da Estação Ecológica e da Estação 

Experimental de Itirapina, Dra. Helena Dutra Lutgens, encaminhará a este 

núcleo do GAEMA, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, cópias, preferencialmente 

digitais, dos seguintes documentos: 

a) do termo de referência minutado para a licitação da 

concessão de uso prevista no Projeto de Lei n° 249/13; 

b) cópia dos projetos apresentados ao Instituto Florestal 

e/ou à Câmara de Compensação Ambiental, quer aqueles já aprovados e não 

executados ou em andamento, quer aqueles ainda pendentes de apreciação pelos 

órgãos públicos competentes, visando implementar as ações de execuções 

previstas no plano de manejo integrado das Estações Ecológica e Experimental 

de Itirapina. Na ocasião, deverá ser informado o andamento de cada um desses 

projetos no âmbito dos órgãos competentes para apreciá-los; 

2. Será oficiado ao Diretor Geral do Instituto Florestal, 

solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhamento das seguintes 

informações e/ou documentos: 

a) do expediente de solicitação de concurso público para 

provimento de cargos no âmbito do Instituto Florestal, com especificação 

daqueles cargos e/ou funções cujos servidores públicos aprovados serão 

destinados às unidades de Itirapina (Estação Ecológica e Estação Experimental); 

b) Informações sobre quais os cargos e/ou funções das 

unidades de Itirapina estão vagos; 
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c) informar quais medidas políticas e/ou jurídicas serão 

e/ou poderão ser necessárias para alterar a sistemática de distribuição de 

recursos financeiros no âmbito do SIEFLOR, de maneira que os recursos 

provenientes da venda de produtos e subprodutos florestais extraídos da Estação 

Experimental de Itirapina sejam aplicados nessas mesmas unidades, de maneira 

a dar sustentabilidade econômica; 

d) informações sobre a retomada da comercialização de 

"pinus", em leilões públicos, a serem extraídos nos talhões situados na divisa 

entre a Estação Experimental e a Estação Ecológica de Itirapina, tais como o 

volume a ser comercializado, valores previstos pra serem arrecadados, 

possibilidade de utilização desses recursos financeiros nas unidades de Itirapina, 

assim como prazo para implementação dessas vendas e distribuição de recurso; 

e) informar sobre a forma e prazo de utilização das verbas 

de compensação ambiental já aprovadas e/ou destinadas às Estações Ecológica e 

Experimental de Itirapina, especialmente para as finalidades tidas como 

essenciais no Plano de Manejo Integrado dessas unidades, tais como a remoção 

do '"pinus elliotti", bem como a efetiva implementação de vigilância eletrônica 

e/ou física nas referidas unidades; 

f) esclarecer quais medidas foram decididas e/ou estão 

sendo consideradas para a gestão e/ou exploração da Estação Experimental de 

Itirapina, quer por meio de concessão de uso à empresa com fins lucrativos 

(Projeto de Lei nº 249/13) ou por meio de organização social (Lei 

Complementar Estadual nº 1.243/14) ou se há decisão no sentido de continuar a 

gestão e/ou exploração dessas unidades exclusivamente por órgãos do Estado, 

em especial o Instituto Florestal; 
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g) encaminhamento da íntegra da Resolução SMA 

34/2010, visto que a cópia enviada não está completa; 

3. Tendo em vista a necessidade de maior participação 

popular, no âmbito das decisões a serem tomadas quanto à forma de gestão da 

Estação Experimental de Itirapina, bem como de se colher informações técnicas 

e/ou sociais da comunidade de Itirapina, de comum acordo e com apoio dos 

vereadores presentes, bem como da Promotora de Justiça de Itirapina, fica 

designada para o dia 28 de abril, às l8h 30m, reunião pública naquele município 

e no âmbito do presente Inquérito Civil, visando à adoção das medidas 

necessárias para viabilizar tal reunião. Determinou as seguintes providências: 

a) oficie-se a Excelentíssima Senhora Presidente da 

Câmara de Vereadores de Itirapina, solicitando a cessão do plenário para 1 

realização de tal reunião; 

b) sem prejuízo da expedição de outros convites, por ora, 

oficie-se às instituições a seguir mencionadas, com cópia integral da presente ata 

e dos despachos de prorrogação do Inquérito Civil, datados de 16/06/14 e de 

18/12/14, convidando-as para a referida reunião. São elas: Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado; Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do 

Meio Ambiente; Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais de Itirapina, 

Brotas, Corumbataí, Analândia e São Carlos; Diretor Geral do Instituto 

Florestal; Diretora Executiva da Fundação Florestal; Secretário Executivo do 

CONSEMA; Presidentes das Câmaras Municipais de Itirapina, Brotas, 

Corumbataí, Analândia e São Carlos, com solicitação de extensão do convite aos 

demais Vereadores; membros do Conselho Gestor da APA Corumbataí-Tejupá e 

do Conselho Gestor da APA de Piracicaba; Gerente da Agência São Carlos da 

CETESB; participantes desta reunião; entidades ambientais de Itirapina e região; 
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pesquisadores com atuação nas Estações Experimental e Ecológica de Itirapina, 

oriundos da USP, UNESP, UNICAMP E UFSCAR, cujos nomes serão 

indicados pela Dra. Helena, no prazo de 10 dias, a qual tem conhecimento de 

quem são tais pesquisadores; membros da Câmara de Compensação Ambiental 

do Estado de São Paulo e Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado. 

 

Após, acostou-se aos autos: 

1) resposta da pesquisadora Helena Lutgens quando à ata 

de reunião do dia 19/02/15, com as respectivas sugestões de alteração (fls. 

1122/1138); 

2) Ata de reunião consolidada do dia 19 de fevereiro de 

2015 (1139/1154), mantendo as deliberações apontadas acima. 

 

Oficiou-se ao Excelentíssimo Governador, Secretária de 

Estado do Meio Ambiente e Procurador Geral do Estado, convidando-os a 

participarem da reunião pública, ou enviar representante, a qual se realizaria no 

dia 28 de abril de 2015, às 18:30 no plenário da Câmara Municipal de Itirapina 

(fls. 1155/1166). 

 

Também foram expedidos ofícios convidando para 

participarem da reunião pública, ou enviar representante, os Prefeitos 

Municipais e Presidentes das Câmaras Municipais de Itirapina, Brotas, 

Analândia, Corumbataí e São Carlos, além do Conselho Gestor da APA de 

Piracicaba, a Cetesb de São Carlos, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal, o 

CONSEMA e a Câmara de Compensação Ambiental (fls. 1170/1226). 
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Em seguida, por despacho deste Promotor de Justiça (fls. 

1233/1243), foi determinada a juntada:  

a) da gravação em áudio de reunião realizada com 

técnicos do Instituto Florestal, na sede deste núcleo em Piracicaba, no dia 

19/02/15 (fl. 1244);  

b) Assinaturas de 111 (cento e onze pessoas) na lista de 

presença referente à reunião pública realizada em 28/04/2015, com início às 

19h04min e fim às 21h47min, no auditório da Câmara Municipal de Itirapina, 

visando discutir com a sociedade civil, comunidade científica e Autoridades do 

Poder Executivo e Legislativo local e dos municípios vizinhos a previsão de 

concessão de uso da Estação Experimental de Itirapina à iniciativa privada, 

conforme previsto no Projeto de Lei 249/13 ou a concessão da gestão desta 

unidade à Organização Social (O.S.), conforme possibilidade prevista na Lei 

Complementar Estadual 1.243, de 30/05/14, assim como discutir forma de 

gestão integrada da Estação Experimental de Itirapina com a Estação Ecológica 

de Itirapina, visando efetuar as ações previstas no Plano de Manejo Integrado 

destas unidades florestais de influência regional. Esta lista está juntada aos autos 

nas fls. 1245/1263; 

c) Ata de Reunião Pública realizada no dia 28/04/2015, 

na Câmara Municipal de Itirapina, a respeito da Concessão de Uso da Estação 

Experimental de Itirapina, em onze laudas. A ata foi juntada nas fls. 1264/1273. 

Tal reunião contou com ampla cobertura da imprensa escrita e televisada 

na região. 

d) Notícia divulgada no sítio eletrônico do Portal de 

Notícias G1, destinado a São Carlos e região, no dia 29/04/2015, intitulada 

"Itirapina SP, discute o projeto de lei para exploração de área de cerrado - 
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Ministério Público é contra a lei que vai autorizar uso pela iniciativa privada. 

Área possui espécies importantes de biodiversidade que estão preservadas". 

Essa notícia veio aos autos a fls. 1274/1.275 e 1.276/1277; 

e) Oficio 251/2015-GAB, de 08/05/15 encaminhando 

cópia de DVD da Reunião Pública ocorrida em Itirapina (gravação audiovisual), 

bem como exemplares de jornais com as matérias jornalísticas referentes à 

reunião (fls. 1278/1279); 

f) As seguintes matérias jornalísticas; 

f-1) Encontro - Reunião pública discutirá uso de área no 

Estado (Jornal Primeira Página, edição de 24/04/15, página A6); (fls. 1280); 

f-2) Convite para a reunião pública de 28/04/15, 

publicado pela Câmara Municipal de Itirapina (Jornal da Região, de 26/04/15, 

página 6) - fls. 1281); 

f-3) "Reunião debaterá Projeto que concede uso de áreas 

da Estação Experimental pela iniciativa privada" (Jornal da Região, 26/04/15, 

p.3 - fls. 1282); 

f-4) "Debate: Exploração de Área do Cerrado é discutida 

em reunião pública - Promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro, do Grupo 

de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, esteve presente ao Encontro" 

(Jornal Primeira Página, 30/04/15, p. A6 - fls. 1283); 

e-5) 'FAZENDINHA - Audiência Pública discute 

privatização da área" (Tribuna Livre, 08/05/15, reportagem de capa - fls. 1284); 

f-6) POLÊMICA - Reunião pública discute a privatização 

da Fazendinha" (Tribuna Livre, 08/05/15, p. 13 - fls. 1285); 

f-7) Notícia veiculada no site da Câmara Municipal de 

Itirapina, de 30/04/15, sobre a reunião pública, bem como link com 1.269 
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páginas do Inquérito Civil digitalizado e link para a gravação da audiência 

pública (fls. 1286/1287); 

g) Extrato da tramitação do projeto de lei, acessado junto 

ao site da Assembleia Legislativo do Estado de São Paulo, demonstrando que 

desde o dia 09/10/14 não havia andamento ao Projeto de Lei 249/13, o qual, 

dentre outras disciplinas quanto às florestas e unidades de conservação no 

Estado de São Paulo, prevê a concessão de uso da Estação Experimental à 

iniciativa privada, por trinta anos, prorrogáveis por outros trinta (fls. 

1288/1290). 

 

Foi também determinada a expedição de ofício para: 

1. Fundação Florestal, ao Instituto Florestal, à Secretária 

de Estado do Meio Ambiente e ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

(nos dois últimos casos via Procuradoria-Geral de Justiça), encaminhando os 

documentos abaixo mencionados, bem como solicitando designação de 

reunião conjunta com os dirigentes do Instituto Florestal, da Fundação 

Florestal e da Secretaria de Meio Ambiente, visando discutir os 

encaminhamentos possíveis para solucionar os problemas ambientais atuais 

e a melhor forma de evitar os riscos que a concessão de uso da Estação 

Experimental de Itirapina representa para o cerrado e para a sua gestão 

integrada com a Estação Ecológica de Itirapina. Os documento remetidos foram 

os seguintes: 

a) Cópias da Ata e do CD com a gravação audiovisual da 

Reunião Pública realizada no dia 28/04/2015, na Câmara Municipal de Itirapina, 

sugerindo o acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei nº 249/2013 por 

parte das Autoridades locais, regionais e Estaduais, diante das notícias de que 
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referido Projeto está para ser votado e aprovado na Assembleia Legislativa, e 

diante da gravidade da proposta para a conservação e recuperação das florestas 

estaduais relacionadas no Projeto de Lei, o qual prevê a concessão de uso à 

iniciativa privada por até 30 (trinta) anos (redação atual); 

b) Cópias de notícias jornalísticas, enviadas pela Câmara 

Municipal de Itirapina, relativas à Reunião Pública ocorrida naquela Casa de 

Leis no dia 28/04/2015; 

c) Notícia divulgada no sítio eletrônico do G1 de São 

Carlos e região, no dia 29/04/2015, intitulada "Itirapina, SP, discute o projeto de 

Lei para exploração de área de cerrado"; 

d) Ata da Reunião Pública realizada no dia 28/04/2015, 

na Câmara Municipal de Itirapina; 

 

2. Ao Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível de 

Tutela Coletiva, aos cuidados da Coordenadoria de Urbanismo e Meio 

Ambiente, com cópias da Portaria e das prorrogações do Inquérito Civil nº 

13.1096.00000004/2013, deste despacho, bem como da ata e do CD com a 

gravação audiovisual da Reunião Pública realizada no dia 28/04/2015, na 

Câmara Municipal de Itirapina. Na ocasião, foi sugerido ao então Coordenador o 

acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei nº 249/2013, por parte do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, diante das notícias de que referido 

Projeto estava para ser votado e aprovado na Assembleia Legislativa e diante da 

gravidade da proposta para a conservação e recuperação florestas estaduais 

relacionadas no Projeto de Lei. Consignou-se que tal projeto prevê concessão 

remunerada do manejo dessas áreas de conservação florestal pertencentes ao 

Sistema Estadual de Florestas (SIEFLOR) à iniciativa privada por até 30 (trinta) 
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anos, bem como concessão de Parques Estaduais regulados pela Lei Federal 

9.995/2000, a qual instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC); 

3. à Presidência da Câmara Municipal de Itirapina, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itirapina, à Promotora de Justiça 

de Itirapina, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aldo Demarchi, ao 

Deputado Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Roberto Moraes, ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Lobbe Neto, ao Vereador de Brotas, 

membros do CONSEMA e Diretor da Associação Paulista dos Municípios 

(APM), Capitão Res. PM. Modesto Salviatto Filho, aos demais Deputados 

Estaduais atuantes na Região; aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos 

Municipais e Presidentes de Câmaras Municipais de Brotas, Analândia, 

Corumbataí e São Carlos, ao Secretário Executivo do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CONSEMA), bem como à responsável pelas Estações 

Experimental de Itirapina e Ecológica de Itirapina e à Pesquisadora Científica 

Gisela Durigan, uma das responsáveis pela minuta do Termo de Referência para 

concessão de uso Estação Experimental de Itirapina (caso venha a ser aprovado 

o PL 249/13), com cópias físicas deste despacho e da ata, bem como cópia 

integral dos autos deste Inquérito Civil. Pontuou-se, naquela ocasião, que o 

principal objetivo dessas comunicações foi dar ciência às nobres autoridades do 

atual estágio da investigação ministerial por meio dos referidos autos do 

Inquérito Civil 14.1096.0000004/2013-0, bem como dos potenciais riscos 

ambientais e científicos que a concessão de uso da Estação Experimental de 

Itirapina à iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos, previstos no PL 

249/13 ou na LCE 1.243/14) pode gerar ao cerrado, à pesquisa científica, à 

biodiversidade e aos recursos hídricos da região. Também se visou esclarecer e 
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obter eventual apoio de tais Autoridades quanto à alternativa que se possui em 

manter os recursos financeiros na Estação Experimental de Itirapina para serem 

utilizados na Estação Experimental e na Estação Ecológica de Itirapina, os 

quais, segundo as equipes técnicas do Instituto Florestal, seriam suficientes para 

as demandas existentes, tais como revisar o Plano de Manejo Integrado e 

implementar as ações nele previstas. 

 

4. Ao Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Fernando Capez, com cópias físicas 

deste despacho e da ata de 28/04/14, bem como cópia digitalizada da íntegra do 

Inquérito Civil, via Procuradoria-Geral de Justiça, dando-lhe conhecimento da 

presente investigação, bem como lhe solicitando sejam disponibilizadas 

cópias do despacho e da ata no sítio eletrônico daquela augusta Casa de 

Leis, bem como mencionada sua existência no extrato de andamento do PL 

disponível na página da ALESP
3
, tal qual já ocorreu em relação a outras 

diligências relativas ao caso em tela. 

 

5. A Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de 

Itirapina e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando divulgação 

da ata e deste despacho nos respectivos sítios eletrônicos daqueles Poderes 

Públicos Municipais junto à rede mundial de computadores, visando dar a 

necessária publicidade e efetividade a alguns dos mais importantes princípios do 

Direito Ambiental (publicidade e participação popular na gestão dos bens 

ambientais). 

 

                                                           
3
 A última solicitação foi atendida em 01/07/15, como adiante se verá. 
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A expedição dos ofícios determinada no despacho retro 

foi cumprida conforme as fls. 1291/1351. 

 

Após a expedição dos ofícios, vieram aos autos diversos 

e-mail enviados diretamente por este Promotor de Justiça, em vários momentos 

e com observações diversas, sobre os problemas técnicos e jurídicos que 

vislumbramos em relação ao PL 249, mesmo após duas alterações por emendas 

substitutivas, o qual estava para ser votado a qualquer momento em plenário da 

Assembleia Legislativa, visto que tramita em regime de urgência. Dentre tais e-

mails, pode-se destacar aquele de fls. 1.356/1357. Na ocasião, fizemos as 

seguintes observações, as quais resumem, em linhas gerais, os demais e-mails 

enviados. São elas: 

“Em razão de termos participado no último dia 

16/06/15, da audiência pública convocada por Vossa Excelência, 

para discussão da EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA 

Nº____, DE 20__, AO PROJETO DE LEI Nº 249, DE, 2013, o qual 

Autoriza a Fazenda do Estado a conceder o uso de áreas, ou parte de 

áreas, públicas estaduais que componham o Sistema Estadual de 

Florestas – SIEFLOR, instituído pelo Decreto nº 51.453, de 29 de 

dezembro de 2006, e dá providências correlatas, tenho a honra de me 

dirigir a Vossa Excelência, para tecer alguns comentários 

preliminares sobre o referido PL, em sua versão atual, na tentativa de 

contribuir para os debates nessa augusta Casa de Leis.  

Entretanto, antes disso, necessário louvar a 

iniciativa de Vossa Excelência em debater com a sociedade, em 

audiência pública, os objetivos de tal projeto. Nesse sentido, lembro 
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que naquela ocasião recente manifestei-me e sugeri que as 

condicionantes gerais das concessões viessem previstas na Lei e não 

ficassem para um momento posterior, visando dar maior segurança 

jurídica. A Profª Dra. Patrícia não concordou com esse ponto de 

vista. Considero que a forma como está o PL ele se constitui em um 

“cheque em branco” para a Administração Pública que estiver no 

Poder possa conceder o uso de em qualquer unidade do Estado e em 

qualquer tempo ao longo dos próximos anos. 

 

Além da observação retro, nossas 

considerações são as seguintes: 

a) No PL 249/13 está prevista a 

obrigatoriedade da concessionária em obedecer ao Plano de Manejo 

da entidade, mas somente para as Unidades de Conservação, 

conforme se infere do disposto no artigo 3º, § 1º, I, combinado com 

art. 2º, I, em especial a alínea “a” e “f” e com o art. 2º, § 2º, 1. A 

contrário senso, conclui-se que as demais concessões de uso das 

áreas ou parte de áreas, de Parques Estaduais, Monumentos 

Naturais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, Florestas Estaduais, Reservas Extrativistas, Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, Estações Experimentais, Hortos e 

Viveiros Florestais, previstas no art. 1º, não exigirão, pelo PL, 

obediência ao Plano de Manejo (mesmo quando existente), exigência 

essa constante em vários dispositivos da Lei do SNUC (Lei Federal 

9.985/00. Preocupante que não esteja expressamente prevista na 

proposta legislativa essa condicionante; 
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b) Para as demais unidades não haverá 

necessidade de aprovação do CONSEMA, mas apenas prévia oitiva 

(art. 2º, § 1º, “b”), o que não é desejável, excluindo-se da sociedade 

civil organizada a gestão participativa e deliberativa que deve haver 

em questões ambientais; 

 

c) Pelo que se conclui do artigo 30 da Lei do 

SNUC (Lei Federal 9.985/00), as Unidades de Conservação somente 

podem ser geridas por Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) com objetivos afins aos da unidade, mediante 

instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. 

Não poderia, a nosso ver, ser concedida para ser gerida (em caso de 

concessão total da área, por empresas com fins lucrativos, 

contrariando a Lei Federal 9.790/99), havendo uma crise de 

legalidade da norma estadual em relação à federal; 

 

d) As condicionantes gerais das amplas 

possibilidades de concessões, a nosso ver e como já anotado acima, 

deverão estar previstas na Lei Estadual caso o PL 249/13 venha a ser 

aprovado, e não ficar para um momento posterior, conforme proposto 

pela Secretaria de Meio Ambiente. A previsão em lei daria maior 

segurança jurídica às áreas públicas protetoras de biodiversidade, 

dos ecossistemas e dos recursos hídricos. Aliás, nesse contexto, caso 

permaneça a redação atual do PL, a Administração Pública Estadual 

poderá vir a modificar os critérios de concessão por Decreto Estadual 
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e/ou Resolução SMA, sem precisar da anuência dos representantes do 

povo na Assembleia Legislativa. Na prática, essa autorização 

genérica caracteriza-se um “cheque em branco” para o Governo e 

pode conflitar com o disposto no artigo 19, V, da Constituição do 

Estado de São Paulo, pois essas autorizações de uso de bens do 

Estado não podem ser tão generalistas da forma como previstas. 

Nossa Constituição Estadual dispõe que:  

“Artigo 19 - Compete à Assembleia 

Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no 

art. 20, e especialmente sobre: 

... 

V - autorização para cessão ou para concessão 

de uso de bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o 

consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, 

outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação 

específica” 

... 

 

 

e) É de se questionar se a preservação e gestão 

de florestas públicas (lato sensu) e de sua biodiversidade são de fato 

FUNÇÕES DE ESTADO, a teor do exposto no artigo 225, § 1º, 

incisos I a III, da Constituição Federal, o qual preceitua que: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
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sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, INCUMBE AO PODER PÚBLICO: 

I - preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; (Regulamento) 

II - preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento)     

(Regulamento) 

III - definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

(Regulamento) 

 

 

 Portanto, em tese e a nosso ver, não seriam 

passíveis de concessão à iniciativa privada algumas das unidades 

previstas no PL 249/13, pois as florestas e demais formas de 

vegetação existentes nas unidades administradas pelo Instituto 

Florestal e pela Fundação Florestal são importantíssimas para a 
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manutenção, preservação e recuperação do Ecossistema Paulista, já 

tão combalido, e para a biodiversidade, assim como as pesquisas. 

 

Nesse contexto, de se anotar que a flora 

paulista será ainda mais degradada depois da aprovação da lei da 

vegetação florestal paulista (Lei Estadual 15.684/15). Nesse contexto, 

ganha importância uma maior preservação e restauração das 

florestas públicas (lato sensu), sendo que as pesquisas científicas 

realizadas por renomadas universidades públicas e privadas que 

trabalham nessas unidades estaduais contribuem para a qualidade 

dos recursos hídricos e vazão dos cursos d´água, aspectos de 

fundamental importância em época de crise hídrica, cuja escassez de 

recursos hídricos parece ter vindo para ficar, bem como são 

fundamentais para a preservação e gestão de florestas e da 

biodiversidade. Com a concessão de uso prevista no PL 249/13, a 

nosso ver, passam a existir potenciais riscos ao meio ambiente 

natural (flora, fauna e água), cujo agravamento da degradação, em 

vindo a ocorrer em razão de eventual gestão ambientalmente 

descompromissada da iniciativa privada no âmbito da concessão de 

uso, aliadas às deficiências de fiscalizações dos órgãos ambientais 

(por falta de estrutura e de pessoal) trarão atrasos irreparáveis ao 

meio ambiente e às pesquisas científicas, ou de longo prazo para a 

recuperação, devendo serem evitados esses riscos, com base nos 

princípios ambientais da prevenção e da precaução. 

 



 
GAEMA PCJ-Piracicaba 

 

29 

 

f) Necessário ressaltar, por fim, que a Emenda 

Aglutinativa Substitutiva ao PL 249/13 trouxe vários avanços em 

relação ao Projeto original, criando alguns critérios para a 

concessão de uso, embora, a nosso ver e com o devido respeito à 

competente equipe da SMA, ainda insuficientes, pelas razões 

supracitadas. Anota-se que o empenho da equipe da SMA e da 

Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Meio Ambiente para 

reduzir os riscos da Redação original do PL são dignos de elogios. 

 

Solicito, se possível, cópias das atas das 

audiências públicas realizadas em 02/06 e 16/06/15, caso já lavradas, 

bem como das respectivas gravações audiovisuais, para fins de 

instrução do Inquérito Civil supracitado. Solicito, ainda, envio, por e-

mail, dos slides da apresentação realizada em 16/06/15, pela 

Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Meio Ambiente, 

Profª Dra. Patricia Iglecias. 

 

Solicito confirmação de recebimento do 

presente e-mail. 

 

No mais, agradeço-lhe a atenção e fico à 

disposição para eventualmente continuarmos a discutir o assunto, 

caso Vossa Excelência entenda necessário. 

 

Atenciosamente 
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IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO 

Promotor de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 

Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - PCJ-Piracicaba” 

 

Em seguida, acostou-se aos autos: 

1) Notícia sobre "Bancada do PT quer que governo 

aponte os parques que serão privatizados" do site "Linha Direta" (fls. 

1358/1359); 

2) Documento intitulado "Parque Estadual do Itaqueri-

Lobo" (fls. 1360/1364), propondo a criação de um parque abrangendo área 

onde se situam as Estações Ecológica e Estação Experimental de Itirapina; 

3) E-mail encaminhado por este Promotor de Justiça, em 

18 de junho de 2015, ao então Coordenador do Centro de Apoio Cível e de 

Tutela Coletiva (CAO), área de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, 

órgão da Administração Superior do Ministério Público, e aos colegas dos 

demais núcleos do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente 

(GAEMA), noticiando-lhes a tramitação urgente do PL 249/13 na Assembleia 

Legislativa, tal como já havia sido efetuado ao CAO em outra oportunidade, 

visto que muitas das unidades florestais podem ter seu uso concedido à iniciativa 

privada caso venha a ser aprovado o PL 249/13 situam-se em várias partes do 

Estado. Na ocasião
4
, apontamo-lhes problemas na última versão da emenda 

aglutinativa substitutiva ao PL 249/13, alguns deles já mencionados acima (e-

mail de fls. 1.356/1357), bem como os seguintes (fls. 1365/1367): 

                                                           
4
 Dia 18/06/15, às 12h19m. 
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 a) A obrigatoriedade da concessionária em 

obedecer ao Plano de Manejo da entidade só está prevista para as 

Unidades de Conservação, conforme se infere do disposto no artigo 

3°, § 1°, I, combinado com art. 2°, I, em especial a alínea "a" e "f" e 

com o art. 2°, S 2º, 1. , “A contrário senso”, conclui-se que as demais 

concessões de uso das áreas ou parte de áreas, de Parques Estaduais, 

Monumentos Naturais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, Florestas Estaduais, Reservas 

Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Estações 

Experimentais, Hortos e Viveiros Florestais, previstas no art. 1°, não 

exigirão, pelo PL, obediência ao Plano de Manejo (mesmo quando 

existente), exigência essa constante em vários dispositivos da Lei do 

SNUC (Lei Federal 9.985/00); 

b) Para as demais unidades não haverá 

necessidade de aprovação do CONSEMA, mas apenas prévia oitiva 

(art. 2°, 101, "b"), o que não é desejável; 

c) Pelo que se conclui do artigo 30 da Lei do 

SNUC (9.985/00), as Unidades de Conservação somente podem ser 

geridas por Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a 

ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. Não poderia, a 

nosso ver, ser concedida para ser gerida (em caso de concessão total 

da área, por empresas com fins lucrativos, contrariando a Lei Federal 

9.790/99) para empresa ou entidade com fins lucrativos, havendo uma 

crise de legalidade da norma estadual em relação à federal;” 

... 
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Excelentíssimo Senhor Coordenador do CAO-

Meio Ambiente:
5
 

 

Para conhecimento de Vossa Excelência e 

eventual juntada deste e-mail e seus anexos ao protocolado que foi 

instaurado no CAO, segue versão modificada do PL 249/13 pela 

SMA. A versão final da SMA (emenda aglutinativa substitutiva) teria 

sido elaborada na última sexta-feira pela SMA e está ao final do 

último arquivo, a respeito do qual conversamos por telefone ontem de 

manhã. De fato, como comentado por ambos nessa nossa conversa 

telefônica, ontem à tarde ocorreu a audiência pública sobre o PL na 

ALESP, da qual consegui participar da maior parte da apresentação 

da Secretária de Estado do Meio Ambiente, Patrícia Iglecias (cheguei 

atrasado em razão de ter dela tomado conhecimento em cima da 

hora) e dos debates. Nesta fase manifestei-me e sugeri que as 

condicionantes gerais das concessões viessem prevista na Lei e não 

ficassem para um momento posterior, visando dar maior segurança 

jurídica. A Profª Dra. Patrícia não concordou com esse ponto de 

vista. Considero que a forma como está o PL ele se constitui em um 

“cheque em branco” para a Administração Pública que estiver no 

Poder possa conceder o uso de em qualquer unidade do Estado e em 

qualquer tempo ao longo dos próximos anos. Aliás, nesse contexto, 

outro Governante e/ou Secretário de Meio Ambiente, pode vir a 

modificar os critérios de concessão, sem precisar da anuência dos 

                                                           
5
 Este trecho transcrito foi enviado no dia 17/06/15, às 20h53m. 
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representantes do povo na Assembleia Legislativa. Na prática, essa 

autorização genérica pode conflitar com o disposto no artigo 19, V, 

da Constituição do Estado de São Paulo, a qual dispõe que:  

“Artigo 19 - Compete à Assembleia 

Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no 

art. 20, e especialmente sobre: 

... 

V - autorização para cessão ou para concessão 

de uso de bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o 

consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, 

outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação 

específica” 

... 

. 

Encaminhei-lhe pedido de designação para a 

audiência pública que houve na Assembleia, cuja cópia segue anexa. 

O pedido foi remetido posteriormente, pois não houve tempo hábil 

para que fosse prévio, pois do contrário não conseguiria chegar na 

ALESP em tempo hábil. Minhas escusas. 

 

A situação está preocupante (abrange todas a 

unidades do Estado e não detalha as condicionantes para a 

concessão, as quais serão postergadas para um Decreto Estadual 

e/ou para o Termo de Referência/contrato de concessão, conforme 

mencionou a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado na 
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audiência pública de ontem). Necessário ressaltar, todavia, que a 

Emenda Aglutinativa Substitutiva ao PL 249/13 trouxe vários avanços 

em relação ao Projeto original. 

 

Ademais, é de se questionar se a preservação e 

gestão de florestas públicas (lato sensu) e de sua biodiversidade são 

de fato funções de Estado, a teor do exposto no artigo 225, § 1º, 

incisos I a III, da Constituição Federal e, portanto, em tese, não 

seriam passiveis de concessão à iniciativa privada, pois as florestas e 

demais formas de vegetação existentes nas unidades administradas 

pelo Instituto Florestal e pela Fundação Florestal são 

importantíssimas para a manutenção, preservação e recuperação do 

Ecossistema Paulista já tão combalido.  

 

A flora paulista será ainda mais degradadas 

depois da aprovação da lei da vegetação florestal paulista (Lei 

Estadual 15.684/15). Nesse contexto, ganha importância uma maior 

preservação e restauração das florestas públicas (lato sensu), sendo 

que as pesquisas científicas realizadas por renomadas universidades 

públicas e privadas que trabalham nessas unidades estaduais 

contribuem para a qualidade dos recursos hídricos e vazão dos cursos 

d´água, aspectos de fundamental importância em época de crise 

hídrica, cuja escassez de recursos hídricos parece ter vindo para 

ficar, bem como são fundamentais para a preservação e gestão de 

florestas e da biodiversidade. Com a concessão de uso prevista no PL 

249/13, a nosso ver, passam a existir potenciais riscos para o meio 
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ambiente natural (flora, fauna e água), cujo agravamento da 

degradação, em vindo a ocorrer em razão de eventual gestão 

ambientalmente descompromissada da iniciativa privada, aliadas às 

deficiências de fiscalizações dos órgãos ambientais (por falta de 

estrutura e de pessoal) trarão atrasos irreparáveis ao meio ambiente 

ou de longo prazo para a recuperação, devendo serem evitados esses 

riscos, com base nos princípios ambientais da prevenção e da 

precaução. 

 

Segue também projeto de criação do Parque 

Estadual do Itaqueri-Lobo na região de Itirapina, o que seria 

incompatível com a concessão de uso da Estação Experimental de 

Itirapina, segundo entendimentos do Prof. José Galízia Tundisi. Mas 

este fato já é objeto específico do Inquérito Civil nº 

14.1096.000004/2013-0, instaurado neste núcleo PCJ-Piracicaba do 

GAEMA, não necessitando ser objeto de específica atuação do CAO, 

a qual poderia se concentrar, a nosso ver, nas consequências da 

concessão de uso à iniciativa privada das dezenas de outras unidades 

espalhadas pelo Estado, hoje a cargo do Instituto Florestal e da 

Fundação Florestal. 

 

Anoto que segundo soube a pouco pela 

imprensa, talvez o PL 249/13 seja votado hoje ou amanhã na ALESP.  

 

Existe alguma novidade sobre o assunto no 

CAO? 
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Solicita-se confirmar recebimento do presente 

e-mail. 

 

Att 

 

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO 

Promotor de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 

Ambiente - GAEMA - Núcleo XII - PCJ-Piracicaba 

Rua Almirante Barroso, 491, Bairro São Judas, 

Piracicaba/SP, CEP 13.416-398 – Fone (19) 3433-6185 e 3434-

7843”. 

 

4) Artigo "Privatização dos Parques Estaduais", do blog 

"Vitrine do Giba" (fls. 1368/1377);  

5) Emenda Aglutinativa ao PL 249/13 (fls. 1378/1383); 

6) Matéria a audiência pública ocorrida na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, em 16/06/15, com o título “Polêmica 

domina debate sobre concessão de Parques Estaduais para a iniciativa 

privada", extraída do site do Excelentíssimo Deputado Estadual Roberto Tripoli 

(fls. 1384/1386); 

7) Cópia do Ofício nº 461/2015, subscrito por este 

Promotor de Justiça, solicitando designação para participar de audiência pública 

em 16/06/15, na ALESP (fls. 1387/1388). 
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Em despacho às fls. 1390/1393, foi determinada a juntada 

dos seguintes documentos: 

a) e-mail enviado à gestora das Estações Experimental e 

Ecológica de Itirapina, em 12/06/15, solicitando a remessa de cópia do Termo de 

Referência para a concessão de uso da Estação Experimental de Itirapina, em 

caso de aprovação do PL 249/13 (fl. 1.3960); 

b) 46 slides da apresentação da Excelentíssima Senhora 

Secretária de Estado de Meio Ambiente, Prof Dra. Patrícia Iglecias, realizada na 

audiência pública de 16/06/15, na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, apresentado os detalhes do Projeto de Lei n° 249, de 2013 e suas duas 

emendas aglutinativas substitutivas (fls. 1.397/1.442); 

c) e-mail da repórter da Rede Brasil Atual, solicitando 

entrevista sobre o PL 249/13, remetido em 16/06/15, às 19h46m (fl. 1.443); 

d) e-mail enviado ao Deputado Estadual Roberto Tripoli, 

em 18/06/15 (três laudas), o qual é Presidente da Comissão de Meio Ambiente e 

responsável pela audiência pública ocorrida em 16/06/15, apresentando-lhe 

sugestões de alterações do PL, bem como lhe relatando alguns dos problemas 

técnicos e jurídicos que, em princípio, vislumbrados quanto ao projeto de lei em 

questão (fls. 1.444/1446); 

e) e-mail enviado ao Deputado Estadual Roberto Tripoli, 

em 18/06/15 (três laudas), apresentando-lhe sugestões de alterações do PL, 

elaboradas pelo Presidente do Centro de Estudos Ornitológicos (CEO), também 

juntando o anexo com as sugestões. As sugestões foram efetuadas a pedido, 

diante de solicitação que foi formulada pelo Gabinete do Deputado Estadual 

Roberto Trípoli (fls. 1.447/1.450); 
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t) Vários e-mails trocados entre os dias 17 e 19/06/15, 

com o Promotor de Justiça e com o Centro de Apoio Operacional Cível e de 

Tutela Coletiva, com o então Coordenador de Meio Ambiente de Habitação e 

Urbanismo (Dr. Luis Fernando Rocha, atual Diretor Executivo da Fundação 

Florestal), órgão da Administração Superior do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, bem como com os Promotores de Justiça integrantes do Grupo de 

Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) e da Rede Protetiva 

comunicando-lhes dos problemas técnicos e jurídicos que vislumbrados no 

Projeto de Lei 249/13. O objetivo do e-mail foi o de sugerir a adoção, no 

âmbito das respectivas atuações, das providências eventualmente 

entendidas cabíveis, tais como a manifestação institucional do Ministério 

Público junto aos nobres parlamentares e ao Governo do Estado, antes da 

aprovação de tal projeto (fls. 1.451/1455); 

g) Matéria jornalística publicada pelo jornal "O Estado de 

São Paulo", edição de 21/06/15, com o título "Plano prevê concessão de 

parques e florestas" (fl. 1.456); 

h) Matéria jornalística publicada no jornal "Gazeta de 

Piracicaba, edição de 23/06/15, com o título "Projeto na Assembleia Legislativa 

- Concessão de Florestas - A proposta permite que uma empresa explore 

economicamente uma unidade" (fl. 1.457); 

i) Portaria da Procuradoria Geral de Justiça, publicada no 

Diário Oficial de 24/06/15, autorizando este Promotor de Justiça a comparecer à 

audiência pública junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

ocorrida em 16/06/15 (fl. 1.458); 

j) Extrato do andamento do Projeto de Lei 249/13, 

extraído do site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 
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24/06/15, no qual consta como última movimentação do referido PL o dia 

09/10/14 (fls. 1.459/1.460); 

I) Parte de cópia da pauta de votação da ALESP para o 

dia 24/06/15, na 66ª Sessão Ordinária, na qual consta o PL 249/13 em 192º lugar 

na ordem do dia, com proposição em regime de urgência (fl. 1461);  

m) E-mail remetido em 24/06/15, 13h25m, agradecendo 

ao Deputado Estadual Aldo Demarchi a atenção por ele dispensada, visto que 

em e-mail do dia 24/06/15, às 12h48m, o nobre Deputado relatou-nos que irá 

apresentar nossas sugestões ao Colégio de Líderes, defendendo que elas 

efetivamente sejam levadas em conta (fls. 1.462/1.464); 

n) Matéria jornalística publicada no site da Rede Brasil 

Atual, com o título "Concessão - Promotor afirma que PL de Alckmin sobre 

áreas florestais é inconstitucional” (fls. 1.465/1.467); 

o) E-mail remetido pela Vereadora Cristina Gomes, de 

Itirapina, em 24/06/15, comunicando ter efetuado moção de repúdio contra o PL 

249/13, para ser votado em 29/06/15 no Plenário da Câmara Municipal (fls. 

1.468/1.470); 

 

Na mesma oportunidade foi determinada a expedição de 

ofício, em reiteração, à gestora da Estação Experimental de Itirapina e da 

Estação Ecológica de Itirapina, Dra. Helena Lutgens, solicitando cópia do 

Termo de Referência elaborado, conforme noticiado na reunião pública de 

28/04/15 e na reunião de 18/02/15, para balizar eventual concessão de uso da 

Estação Experimental de Itirapina (fls. 1.393). Também foi efetuada 

comunicação aos presentes à reunião pública das providências ministeriais 

junto à Assembleia Legislativa (fls. 1.393 e 1.4768/1.470), assim como ao 



 
GAEMA PCJ-Piracicaba 

 

40 

 

Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva, Coordenadoria de Meio Ambiente e 

de Habitação e Urbanismo e aos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação 

Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) e da Rede Protetiva, para 

conhecimento das últimas providências que adotamos, para possibilitar as 

medidas eventualmente entendidas cabíveis por parte dos nobres colegas (fls. 

1.471/1.476). 

 

Posto isto, sendo a matéria tratada neste Inquérito Civil 

de alta complexidade e importância ambiental para o Estado de São Paulo, 

havendo necessidade de se continuar o acompanhamento da tramitação do PL 

249/13 e de se buscar um entendimento com o Instituto Florestal, com a 

Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, 

bem como com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quanto às medidas 

necessárias para o cumprimento do Plano de Manejo Integrado das Estações 

Experimental e Ecológica de Itirapina, e sua revisão, PRORROGO O PRAZO 

PARA A CONCLUSAO DO INQUERITO CIVIL, IC Nº 

14.1096.0000005/2013-0 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos 

termos do artigo 24 do Ato Normativo 484/2006-CPJ. 

 

Por ora, DETERMINO as seguintes providências: 

 

1) Junte-se aos autos os seguintes documentos: 

a) ofício SMA/GAB/324/15 da Secretária de Estado do 

Meio Ambiente, indicando como representante da Excelentíssima Secretária na 

reunião realizada em 28/04/2015 o Sr. Edson Montilha, da Fundação Florestal; 
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b) e-mail encaminhado pelo Vereador de Brotas, Cap. 

Modesto Salviatto Filho ao Deputado Federal Lobbe Neto, solicitando ao nobre 

Deputado intercedesse junto ao Governador contra o PL 249/13; 

c) Missiva da então Diretora Executiva da Fundação 

Florestal, apontando suposto erro de endereçamento no ofício 408/15, expedido 

por este núcleo; 

d) Ofício CONSEMA nº 043/2015, acusando recebimento 

do ofício Gaema PCJ-Piracicaba 428/2015 e noticiando encaminhamento de 

questionamentos ao Instituto Florestal; 

e) Moção de Protesto e Repúdio ao Projeto de Lei nº 

249/13 (nº 01/2015), votada pela Câmara de Vereadores de Itirapina, por 

proposta da Vereadora Cristina Gomes, em 24/06/15; 

f) Cópia de nosso ofício 485/15, de 29/06/15, dirigido à 

Gestora da Estação Experimental de Itirapina e da Estação Ecológica de 

Itirapina, reiterando-lhe cópia de termo de referência já elaborado para a 

concessão da Estação Experimental de Itirapina, em caso de aprovação do PL 

249/13; 

g) e-mail enviado por este núcleo ao atual Diretor 

Executivo da Fundação Florestal, encaminhando ofício 503/15, esclarecendo-lhe 

não ter havido equívoco no endereçamento do ofício 408/15 à Fundação 

Florestal, bem como lhe reiterando pedido de agendamento de reunião conjunta 

com o Instituto Florestal e com Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

h) Extrato da tramitação do Projeto de Lei 249/13, 

acessado junto ao “site” da Assembleia Legislativo do Estado de São Paulo em 

02/07/15a, no qual consta: “Último andamento 01/07/2015 Publicado Ofício nº 

2707/2015 - EXPPGJ, Protocolo nº 78.428/2015 - MPSP, do Ministério Público 
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do Estado de São Paulo, que enviou o Ofício nº 437/2015, do Grupo de Atuação 

Especial de Defesa do Meio Ambiente - Núcleo PCJ - Piracicaba, subscrito pelo 

Promotor de Justiça Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, encaminhando cópias 

do despacho proferido em 02/06/15 nos autos do Inquérito Civil nº 

14.1096.000004/2013-0, da ata da reunião pública de 28/04/15 ocorrida em 

Itirapina, bem como da íntegra do referido inquérito digitalizada. (DA. pág. 

13)”;  

i) Informações da ordem do dia para a 71ª Sessão 

Ordinária de 01/07/15, visando à votação de proposições em regime de urgência, 

na qual consta o PL 249/13 na 145ª posição
6
; 

l) Relação dos 13 pesquisadores que atuam nas 

Estações Experimental e Ecológica de Itirapina, com seus respectivos 

endereços eletrônicos, sendo dois da USP-São Paulo, 2 da Esalq/USP, 1 da 

USP/São Carlos, 1 da Escola de Engenharia da Fundação Municipal de 

Piracicaba, 1 da UFSCAR – São Carlos, 1 da UFESCAR – Sorocaba, 1 da 

UNICAMP, 2 da UNESP Rio Claro e 1 da UNESP – Bauru; 

m) Relatório do Grupo de Trabalho criado em 03/06/13 

para “Elaboração de procedimentos de manejo e aplicação de recursos 

oriundos de exploração de produtos e subprodutos florestais, em atendimento 

ao Projeto de Lei no. 249/2013, que concede o uso da Estação Experimental de 

Itirapina e da Floresta de Cajuru, por meio de licitação pública”. 

 

2) Oficie-se ao Excelentíssimo Deputado Estadual 

Roberto Tripoli, o qual é Presidente da Comissão de Meio Ambiente da 

                                                           
6
 Em pesquisa ao sítio eletrônico da ALESP, não identificamos notícia de que o PL 249/13 tenha sido votado na 

Sessão de 01/07/15, não estando o assunto incluído até a Lei 15.851/15, de 01/07/15. Disponível em 

http://www.al.sp.gov.br/alesp/normas/?ano=2015&tipoNorma=9&ementa=S> . Acesso em 02/07/15, 18h52m. 
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Assembleia Legislativa e presidiu a audiência pública ocorrida em 16/06/15 

sobre o PL 249/13, com cópia deste despacho e do documento cuja juntada foi 

determinada no item 1 “m”, solicitando-lhe envio, se possível no prazo de dez 

dias úteis, de cópias das atas e das gravações audiovisuais (se houver) das 

reuniões ocorridas em 02/06/15 e 16/06/15. O ofício deverá ser enviado via 

Procuradoria-Geral de Justiça; 

 

3) Enviar cópias do presente despacho, via e-mail, para os 

presentes à reunião pública de 28/04/15, em Itirapina, juntamente com o 

documento mencionado no item 1, “m”; 

 

4) Oficiar, enviando cópia do presente despacho e do 

documento do item 1, “m” a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de 

Meio Ambiente, via Procuradoria Geral de Justiça, para conhecimento e 

providências entendidas cabíveis, consignando que ficamos no aguardo da 

apreciação da reunião solicitada por meio do ofício 410, de 03/06/15, sugerindo 

que, se possível, ela seja designada para a primeira semana de agosto. 

 

5) Com a mesma finalidade, oficie-se ao Diretor-Geral do 

Instituto Florestal e ao Diretor-Executivo da Fundação para a Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo, instruído com cópia do presesente 

despacho e do documento do item ‘ “m”, com reiteração do pedido de reunião 

conjunta (sugerindo-lhes que, se possível, ela seja designada para a primeira 

semana de agosto), com o objetivo de discutir possibilidade e premissas para a 

celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta visando o cumprimento 

das ações previstas no Plano de Manejo Integrado das Estações Experimental e 
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Ecológica de Itirapina, bem como a revisão desse plano, o qual já se encontra 

vencido. 

 

6) Encaminhe-se, por e-mail, cópias da presente 

manifestação e do documento do item 1, “m” aos pesquisadores mencionados no 

documento cuja juntada foi determinada no item 1, “l”, juntamente com cópia da 

Portaria e das prorrogações (fls. 561/627 e 995/1003) do presente Inquérito 

Civil, solicitando-lhes, se possível, o envio de contribuições técnicas, no prazo 

de vinte dias, com sugestões das ações entendidas necessárias para implantação 

de medidas destinadas à adequada proteção da Estação Experimental e da 

Estação Ecológica de Itirapina, visando garantir a preservação, a conversação e 

recuperação da flora nativa, da fauna e da biodiversidade. Na ocasião, constar do 

e-mail que tais contribuições serão muito importantes nas negociações a serem 

buscadas com o Instituto Florestal, Fundação Florestal e Secretaria de Meio 

Ambiente, na construção de um possível Termo de Ajustamento de Conduta que 

preveja a efetivação das medidas protetivas dessas unidades. 

 

7) No mesmo sentido do item 6, deverá ser enviado e-mail 

aos subscritores do documento do item “1”, “m”, sem prejuízo de outras 

solicitações de contribuições que informalmente procuraremos colher. 

 

9) Oficie-se à Dra. Tatiana Barreto Serra, atual 

Coordenadora do Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva, área de Meio 

Ambiente e de Habitação e Urbanismo, do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, com cópia deste despacho e do documento do item 1, “m”, reiterando 

nossa solicitação de apoio institucional para discussão do Projeto de Lei 249/13, 
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após suas emendas Aglutinativas Substitutivas, sugerindo-lhe, respeitosamente, 

que seja designada uma reunião com os integrantes do Grupo de Atuação 

Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) e da Rede Protetiva, para 

discussão do tema e adoção de medidas de consenso. Sem prejuízo e para 

adiantar-lhe o atual estágio do andamento dos trabalhos, desde já, encaminhe-se 

e-mail aos colegas retrocitados, com cópia dos documentos mencionados neste 

item. 

 

10) Encaminhe-se e-mail ao Conselho Gestor das Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) Corumbataí e Piracicaba, instruído com cópia do 

presente despacho e do documento do item ‘ “m”, dando conhecimento aos 

Conselheiros do atual estágio das investigações. Na ocasião, solicitando-lhes, se 

possível, o envio de contribuições técnicas, no prazo de vinte dias, com 

sugestões das ações entendidas necessárias para implantação de medidas 

destinadas à adequada proteção da Estação Experimental e da Estação Ecológica 

de Itirapina, visando garantir a preservação, a conversação e recuperação da 

flora nativa, da fauna e da biodiversidade. Na ocasião, constar do e-mail que tais 

contribuições serão muito importantes nas negociações a serem buscadas com o 

Instituto Florestal, Fundação Florestal e Secretaria de Meio Ambiente, na 

construção de um possível Termo de Ajustamento de Conduta que preveja a 

efetivação das medidas protetivas dessas unidades. 

 

11) Oficie-se, ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado, via Procuradoria-Geral de Justiça, cópia do presente despacho e do 

documento do item 1, “m”, para conhecimento do atual estágio das 

investigações ministeriais e providências eventualmente entendidas cabíveis. 
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12) Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa Estadual, Deputado Estadual Fernando Capez, com 

cópias físicas e digitais (CD) desta manifestação e do documento do item 1, 

“m”, via Procuradoria-Geral de Justiça, solicitando sejam disponibilizadas 

cópias dos documentos enviados no sítio eletrônico daquela augusta Casa de 

Leis, bem como mencionada sua existência no extrato de andamento do PL 

disponível na página da ALESP
7
, tal qual já ocorreu em relação a outras 

diligências relativas ao caso em tela. 

 

13) Após cumpridas as diligências supra determinadas e 

regularizados os autos, digitalize-os, desde já ficando autorizada o fornecimento 

de cópias do Inquérito Civil a quem possa interessar, desde que fornecida a 

mídia para a gravação, certificando-se quem fez tal cópia e a finalidade para a 

qual foi requerida. 

 

Piracicaba, 03 de julho de 2015. 

 

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO 

Promotor de Justiça 

GAEMA PCJ-Piracicaba 

 

 

 JOSÉ FLÁVIO DE PAULA EDUARDO  

Analista jurídico 

                                                           
7
 A última solicitação foi atendida em 01/07/15, como adiante se verá. 


