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Excelentíssimo Deputado Cauê Macris 

DO Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Os signatários, ex-Secretários da Justiça e da Defesa da Cidadania, 

comparecem perante Vossa Excelência, reconhecendo e afirmando a grandeza e a 

importância do Parlamento Estadual de São Paulo, para se manifestar em relação 

ao PL 529/2020, especificamente quanto à hipótese de extinção da Fundação ITESP, 

vista por nós, que fomos responsáveis pela área da Justiça do Estado nas últimas 4 

décadas, como descabido retrocesso em relação às políticas de desenvolvimento e 

de cidadania. 

A Constituição do Estado de São Paulo determina, nos artigos 184 a 189, a 

propositura e implementação de políticas públicas nas áreas agrícola, agrária e 

fundiária, notadamente para elaborar e executar Planos Públicos de Valorização 

dos Recursos Fundiários do Estado, levando a todos os cantos do Estado cidadania, 

justiça socia~ desenvolvimento humano, segurança jurídica e, por consequência, 

encerrando conflitos fundiários de décadas e mantendo a paz assim conquistada. 

Tal é a relevância da missão institucional que, prevista na Carta Magna Estadua~ 

não pode fenecer por via legislativa ordinária. 

A Fundação ltesp, desde 1999, dando sequência às entidades que a 

antecederam, numa linha histórica de evolução fortalecedora de sua conformação 

organizaciona~ sempre atuou em relação às populações mais desfavorecidas do 

Estado, seja no Vale do Ribeira, no Vale do Paranapanema, como em mais de 

duzentos municípios, beneficiando humildes posseiros rurais e urbanos, agricultores 

familiares, quilombolas e seus familiares. 



No campo, a Fundação ITESP fornece hoje assistência técnica a mais de 20 

mil agricultores familiares em 140 assentamentos estaduais, e 36 comunidades de 

remanescentes de quilombos, como resultado de uma política social de 

desenvolvimento há muito concebida. Como exemplo, apenas no ano de 2019, 

conforme dados oficiais, essas famílias comercializaram mais de R$ 300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais) em alimentos produzidos, apenas para sublinhar o 

aspecto do desenvolvimento econômico. 

A Fundação implementa Programa de Regularização Fundiária em parceria 

com mais de 200 pequenos e médios municípios do Estado, promovendo inclusão 

social e segurança jurídica mediante a entrega de documentos de propriedade, mais 

uma forma de solução de conflitos que ocorreriam sem essa intervenção 

pacificadora, propiciadora de novos investimentos e de valorização da moradia de 

milhares de pessoas. 

E ainda há muito por fazer, considerados os mais de 450.000 hectares de 

áreas devolutas em litígios judiciais pendentes, que necessitam da Regularização 

Fundiária conduzida pela Fundação ltesp para superar cizânia ancestral e viabilizar 

segurança e mais desenvolvimento para todos. 

São vários os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

que a Fundação e seus servidores vêm ajudando a construir. Sua extinção nessa 

época de pandemia passaria à cidadania de São Paulo um sinal desprovido de 

qualquer sentido, sem qualquer audiência pública, provocando a brusca interrupção 

de políticas de valorização da dignidade humana e de desenvolvimento regional 

É claro que ninguém pode ser insensível à crise fiscal atravessada pelo País 

e por São Paulo. Mas, com criatividade e esforço de gestão, é possível alcançar a 

redução do aporte orçamentário à Fundação sem extingui-la, tanto com alteração 

da política de recursos humanos e de custeio, como por meio de incremento da 
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