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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP LUIZ DE QUEIROZ. Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze horas e 2 
trinta minutos, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a 3 
quinquagésima oitava reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP Luiz de Queiroz, 4 
sob a presidência do Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, Diretor da ESALQ. Compareceram à 5 
reunião: Diretoria do CENA: Prof. José Albertino Bendassolli; Prefeito do Campus: Prof. 6 
Fernando Seixas; Diretor do Centro de Informática: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; 7 
Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos 8 
docentes do CENA: Profa. Adriana Pinheiro Martinelli; Representante dos Servidores não 9 
Docentes: Ana Maria Meira de Lello. Justificaram a ausência: Representante de Expressão da 10 
Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewelle e Representante Discente, Alisson 11 
Henrique Domingos. O Senhor Presidente, Prof. Nussio, abriu a sessão, felicitou os membros 12 
os presentes, cumprimentou pelo Dia dos Pais e passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação 13 
da ata da quinquagésima sétima reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus Luiz de 14 
Queiroz, a qual foi aprovada. Em seguida, passou-se à Parte II – Expediente: Nesta parte, 15 
fizeram uso da palavra o Prof. Nussio, para comunicar: a) que essa é a última reunião que 16 
preside este Colegiado, pois o seu mandato está terminando. Agradeceu o Conselho Gestor e a 17 
secretária do Conselho, Sra. Roberta Bacha, pelo apoio durante o período que presidiu este 18 
Colegiado e desejou bom trabalho ao Prof. Bendassolli, que presidirá este Colegiado, a partir 19 
da próxima reunião, pelo período de um ano; b) comentou que a apresentação do projeto de 20 
Manejo do Javaporco ocorrerá na próxima reunião pelo Eng. Paulo Bezerra; c) que está sendo 21 
encaminhada circular para todas as Chefias de Departamento sobre  a reserva de vagas de 22 
estacionamento, esclarecendo que não são permitidas vagas privativas em espaços comuns;d) 23 
sobre o conjunto de finanças da Universidade,discorreu sobre dois cenários: contenção de 24 
despesas em função da contração na arrecadação de impostos e a greve de  caminhoneiros, 25 
que causaram uma arrecadação de recursos oriundos dos impostos inferior à expectativa. 26 
Mesmo assim, o comprometimento do orçamento da Universidade não ultrapassou cento e 27 
dois pontos percentuais, considerando-se todos os gastos e disponibilidade de recursos, sendo 28 
consideradoequilibrado. Concluiu que, embora a situação orçamentária da Universidade esteja 29 
sob controle, esta ainda exige atenção. 2. A Profa Adriana agradeceu o prof. Nussio pelo ano 30 
em que presidiu o Conselho e deu boas vindas ao prof. Bendassolli. Apesar de não ser tema 31 
diretamente ligado ao Conselho do Campus, comentou que os Trabalhos de Conclusão de 32 
Curso (TCC) dos cursos de Eng. Agronômica e Eng.Florestal só poderão ser orientados por 33 
docentes da Unidade ESALQ, não sendo mais possível que docentes do CENA orientes TCC 34 
desses cursos. Como esse assunto não é de competência do Conselho, foi recomendado que o 35 
CENA encaminhe um ofício ao Prof. Luis Eduardo Aranha Camargo, Presidente da Comissão de 36 
Graduação da ESALQ, para esclarecimentos sobre o porquê dessa medida que impede que 37 
docentes do CENA orientem TCC na ESALQ, já que não foi encontrado motivo institucional para 38 
isso. O Prof. Seixas sugeriu que o pedido de esclarecimentos partisse da Diretoria do CENA. 3.O 39 
Prof Bendassolli comentou esperar cumprir com a responsabilidade que lhe foi incumbida; b) 40 
manifestou preocupação com transportes. O CENA tinha três veículos, perdeu dois e ia 41 
comprar um, o que foi negado. Reforçou a necessidade do CENA possuir três veículos, com 42 
este assunto sendo tratado com a CODAGE; c) informou que a Dra. Maria Fazanelli Crestana, 43 
do SIBiUSP- Sistema Integrado de Bibliotecas, lhe disse que um motorista daquele serviço 44 
manifestou interesse em se transferir para o CENA, com aval da Diretoria do SIBI. Entretanto, a   45 
CODAGE decidiu que o motorista fosse transferido para a Prefeitura do Campus. Observou que 46 
o profissional foi bem recomendado pela direção daquele Serviço; d) informou que o Pavilhão 47 
do Biocema necessita de serviços de limpeza periódica de telhado e calhas, e para tanto 48 
solicitou um aditivo ao contrato que o CENA mantem com empresa terceirizada; e) informou, 49 
com satisfação, que o CENA obteve junto ao IBAMA a licença de operação de todas as suas 50 
dependências (laboratórios, depósito de rejeitos radioativos e biológicos, entreposto de 51 
resíduos químicos e almoxarifado de produtos controlados). O CENA integra, a partir de agosto 52 
de 2018, um grupo de trabalho do GSI referente uso de radiações ionizantes em produtos 53 
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agropecuários; f) informou sua preocupação com relação a aquisição de produtos químicos, 54 
principalmente aqueles de maior consumo, pela inexistência de equipamentos de combate á 55 
incêndios e consequentemente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e espera que 56 
recursos, para esta finalidade, possam ser aprovados na SEF/USP; g) sobre os recursos, 57 
solicitados a CODAGE, para reposição de danos, (infraestrutura e equipamentos de ar 58 
condicionado), devido queda de uma árvore nas dependências do CENA, no dia 30 de 59 
dezembro de 2017, foram indeferidos. O Prof. Nussio comentou que a política da reitoria é 60 
para que as Unidades usem os recursos disponíveis. Ao longo do ano, se a Unidade necessitar 61 
de mais recursos, a CODAGE poderá analisar a suplementação dos recursos; quanto aos 62 
veículos locados, informou que a empresa, com a qual foi estabelecido contrato, entregou 63 
metade dos veículos necessários, cerca de oitenta veículos menores, pois os veículos maiores 64 
são das montadoras GM e Mercedes Benz, as quais não estão entregando veículos devido à 65 
greve dos caminhoneiros. Diante disso, a empresa está utilizando os veículos da empresa 66 
antiga, até que os veículos novos sejam entregues. Comentou que as Unidades estão 67 
retificando os pedidos de carros e sugeriu ao Prof. Bendassolli que apresente as suas 68 
demandas. A Universidade aderiu ao sistema de fretamento e as unidades estão entregando 69 
seus veículos e optando pelo fretamento para uso em viagens didáticas, sendo que o 70 
quilômetro do veículo fretado é de um real e setenta centavos, com motorista, enquanto os  71 
carros locados custam em torno de dois reais e cinquenta centavos o quilometro rodado e seis 72 
reais com motorista. Diante dessa situação, há uma forte tendência para que a Universidade 73 
passe a aderir cada vez mais ao sistema de fretamento de veículos. Por esse motivo, o 74 
Departamento de Recursos Humanos encaminhou para estudo a função de motorista, etapa 75 
que antecede a extinção. Prosseguindo, o Prof. Bendassolli informou que o CENA está 76 
oferecendo cursos de difusão sobre gerenciamento de resíduos químicos. 4. A Sra. Ana Maria 77 
informou que o Serviço de Graduação pediu para que seja aplicada a regra em não se ter vagas 78 
privadas para carros particulares nas áreas públicas em todo o campus; b) informou sobre a 79 
necessidade de obter mais duas bolsas de estágio, com carga horária de dez horas, para apoiar 80 
a Comissão de Combate ao Aedes aegypti no Campus. O Prof Nussio sugeriu que ela 81 
contatasse a Profa. Heliani  Berlato, presidente da Comissão de Bolsas. Informou que esses 82 
recursos são retirados do orçamento da Unidade. c) comentou sobre o mini-curso ministrado 83 
por membros da Comissão Técnica de Gestão Ambiental do campus e estagiários no campus 84 
de Bauru, contando a experiência do Campus Luiz de Queiroz com o Plano Diretor 85 
Socioambiental. Estavam presentes prefeitos e representantes de todos os campi da USP, os 86 
quais demandaram apoio da SGA para a elaboração de seus planos ambientais. A SGA esteve 87 
presente no encontro e solicitou que o campus de Piracicaba se ajuste com relação aos 88 
procedimentos previstos no regramento na resolução USP 7645/2018, com relação à 89 
divulgação do Plano em Diário Oficial e demais trâmites previstos na normativa. Os recursos 90 
solicitados à Superintendência de Gestão Ambiental - SGA para implantação do Projeto de 91 
Compostagem e de Instalação de Vala Séptica ainda estão sendo aguardados. O Prof. Nussio 92 
comentou sobre a necessidade de se ter recursos para a manutenção das reservas ecológicas, 93 
que correspondem a um terço do nosso campus, conforme previsto em Portarias da USP, mas 94 
que tem sido pré-requisito da SGA o envio de projetos para se ter acesso aos recursos. O Prof. 95 
Seixas comentou que participou de reunião com a Sra. Superintendente, na qual recebeu 96 
informação que há carência de projetos. Naquela oportunidade, informou que este Campus 97 
tinha projetos prontos, fato que ia ao encontro do que ela estava solicitando. Assim que 98 
chegou ao Campus, encaminhou o projeto novamente à SGA e até o momento não recebeu 99 
retorno. Ligará para o assessor para saber sobre o andamento desse pedido. 4.O Prof Antonio 100 
Augusto comentou sobre adequação na estrutura organizacional da CETI-LQ, agrupando 101 
algumas seções e gerando economia de recursos. Comentou sobre a organização do uso de 102 
nuvem pelos Departamentos, que servirá de modelo para as demais unidades da USP. 103 
Parabenizou o Prof. Nussio pelo ano de trabalho na presidência do Conselho Gestor e deu boas 104 
vindas ao prof. Bendassolli.5. O Prof Ricardo cumprimentou o Prof Nussio pela administração e 105 
desejou boa sorte ao Prof Bendassolli no próximo mandato. Comentou sobre a retomada do 106 
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Projeto Trilhas do Parque da ESALQ, que com o apoio da Seção Técnica de Informática da 107 
ESALQ pretende elaborar aplicativos (QR-CODE) para celular para reconhecimento das 108 
espécies arbóreas do campus, com trilhas autoguiadas, que deverão ser disponibilizadas para 109 
alunos, funcionários, docentes, visitantes acadêmicos e visitantes gerais do campus, tanto para 110 
trabalhos científicos, como para atividades de Educação Ambiental. Enfatizou que, para o 111 
desenvolvimento desse projeto necessita de duas bolsas de estágio. 6. O Prof Seixas informou: 112 
a) sobre a obra da piscina, que foram realizados ajustes no projeto e aditivo de tempo. A 113 
previsão de conclusão da obra é até final de outubro; b)sobre a descontinuidade de refeições 114 
pelo Restaurante Universitário esclareceu que a empresa contratada está negativada no 115 
cadastro de empresas inidôneas e, por esse motivo, a Universidade não pôde renovar o 116 
contrato. Sendo assim, desde o dia primeiro de agosto, está sendo servido marmitex aos 117 
alunos classificados como P1 – que recebem auxílio alimentação. Nessa atividade, conta com o 118 
apoio da ESALQ e do CENA na compra desses marmitex, enquanto a licitação em caráter 119 
emergencial não for concluída, o que deve acontecer na próxima semana. Na data de hoje, o 120 
Magnífico Reitor assinou documentos para abertura do processo de licitação para contratação 121 
de empresa para fornecimento de serviços de alimentação em caráter regular. Agradeceu o 122 
apoio do Prof.Nussio, do Magnífico Reitor, do Prof. Hernandez, da Dra. Adriana Fragale, da 123 
Procuradoria Geral, e equipes da PUSP-LQ, ESALQ e do CENA que estão envolvidos na solução 124 
do problema. Quanto ao contrato emergencial, está previsto o seu início depois da Semana da 125 
Pátria; c) na semana passada, juntamente com o Engo Valter Milanez, participou de reunião na 126 
Superintendência do Espaço Físico, representando o Campus, ocasião em que foram 127 
detalhados todos os projetos existentes para este Campus e obras em andamento. O 128 
orçamento dos projetos é da ordem de cento e cinquenta e quatro milhões de reais. 129 
Apresentou-se uma lista de prioridades. No documento apresentado, onde constava o projeto 130 
de combate a incêndio do CENA e do Departamento de Agroindústria e Nutrição. Aproveitou 131 
para tecer palavras elogiosas ao Engo. Valter, cuja atuação considera essencial para o Campus 132 
como um todo; d) informou que pretende requerer a sua aposentadoria no dia dezenove de 133 
outubro e, por esse motivo, apresentou a sugestão de que na próxima reunião do Conselho 134 
Gestor seja elaborada a lista tríplice para escolha de prefeito e de vice-prefeito do Campus. Há 135 
diversos projetos que gostaria de dar prosseguimento e se dispôs a colaborar com o novo 136 
prefeito. O Prof Ricardo comentou com a Profa. Adriana, representantes docentes ESALQ e 137 
CENA, respectivamente, neste Conselho, de mobilizar a comunidade interna em relação à 138 
eleição. A próxima reunião será realizada no dia dezessete de setembro às catorze horas e 139 
trinta minutos. O Prof. Bendassolli sugeriu incluir um docente do CENA como vice e aproveitou 140 
para parabenizar o Prof. Seixas pela sua atuação. O Prof. Seixas agradeceu o apoio recebido e 141 
desejou sucesso ao Prof. Bendassolli na condução deste colegiado. O Prof. Nussio retomou a 142 
palavra e informou que pediu para ser exonerado do Conselho da SEF, função assumida pelo o 143 
Prof. Flavio Meirelles, vice coordenador da CODAGE. Além dessa alteração, passaram a 144 
integrar o Conselho da SEF, o Prof. José Vicente Caixeta Filho, da ESALQ, e a Prof Elisabeth 145 
Viegas, da FZEA, estando os campi de Piracicaba e de Pirassununga com representação 146 
naquele colegiado. Concluindo, informou que recebeu o relatório de atividades da PUSP-LQ e 147 
que ficou impressionado com o conteúdo e a qualidade do documento e do trabalho do Prof 148 
Fernando e Prof Silvio, fato que demonstra a qualidade da administração.  Não havendo nada 149 
mais a tratar passou-se à PARTE III. ORDEM EM DO DIA–Nessa parte, foram deliberados os 150 
seguintes assuntos:3.1. Deliberar sobre a doação de um microondas 30L LG Easyclean 110v, 151 
BC, pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz à Prefeitura do Campus USP Luiz de 152 
Queiroz, para uso na Seção de Captação e Tratamento de Água. (Processo: 2018.1.281.66.1).  153 
Aprovado. 3.2.-Deliberar sobre a doação de uma roçadeira a gasolina 1.9HP-29.8CC FS 160 154 
Marca Stihl, pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz à Prefeitura do Campus USP 155 
Luiz de Queiroz, para uso na Seção de Parques e Jardins. (Processo: 2018.1.310.66.1). 156 
Aprovado. 3.3.-Deliberar sobre doação de estufa de marmitas seca a inox EX30 220v, da 157 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz à Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz, 158 
para usoda equipe da Guarda Universitária (Processo:  2018.1.309.66.3). Aprovado. 3.4.-159 
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Deliberar sobre a alteração de função do servidor da PUSP-LQ, Sr. Pedro Ramos, número 160 
funcional 3660718, de motorista para Auxiliar de Manutenção/Obras (Processo 161 
2018.1.314.66.7). Aprovado. O Prof. Nussio comentou que a Comissão Central de Recursos 162 
Humanos - CCRH está estudando a possibilidade de agrupar algumas funções básicas, entre 163 
essas a de motorista. Conseguiu-se fazer um progresso grande nesse assunto e na próxima 164 
reunião daquela comissão, as funções básicas poderão passar devinte e oito para três funções. 165 
Esse mesmo estudo será feito com os grupos de técnicos de nível médio e superior. 3.5.-166 
Deliberar sobre doação de moradores do Polo de Jau, representados pelo Sr. Marcos Adriano 167 
Esichiel, servidor da Prefeitura do campus USP Luiz de Queiroz, deum motor pivotante, 168 
marca Rossi, uma trava elétrica, marca Travben, e oito controles de acesso, marca Rossi, com 169 
a respectiva instalação. Trata-se de um equipamento instalado no portão de acesso às 170 
residências localizadas no Polo de Jahu, cuja aquisição foi rateada entre os moradores, a fim de 171 
ampliar a segurança do local. 3.6. Deliberar sobre pedido do Departamento de Zootecnia a 172 
fim de amenizar o intenso tráfego de veículos no entorno do Pavilhão dos Não Ruminantes- 173 
(Prot. 2018.5.1377.11.2). A Profa Adriana expôs sua preocupação, lembrando que esse tráfego 174 
se dá pelo trânsito de veículos de usuários que utilizam o portão de entrada no CENA, 175 
sugerindo que seja restrito o trânsito nos horários em que há atividade do projeto de 176 
Equoterapia. O assunto foi amplamente discutido, pois trata-se de um local delicado que tem 177 
fluxo dos participantes do projeto de Equoterapia. Entretanto, o fechamento de acesso do 178 
Portão da Zootecnia nas proximidades da vila bancária, para veículos motorizados conforme 179 
solicitado pelo LZT, limitaria a apenas um portão de acesso ao campus por todos que adentram 180 
pelo portão do CENA. Após ampla discussão, deliberou-se que será solicitado estudo pela 181 
Divisão do Espaço Físico do campus sobre o local, a fim de estudar estratégias para amenizar o 182 
problema, sendo submetido para a análise do Depto de Zootecnia e sua aprovação. 3.7 -183 
Estabelecimento de normas para uso de drones no Campus USP Luiz de Queiroz. Aprovado, 184 
seguindo o modelo adotado no campus da Capital, adequando-o ao Campus USP Luiz de 185 
Queiroz, de acordo com a legislação exigida. 4 -OUTROS ASSUNTOS– a próxima reunião será 186 
realizada no dia dezessete de setembro às catorze horas e trinta minutos. Esgotados os 187 
assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Luiz Gustavo Nussio 188 
agradeceu a presença de todos e às dezoito horas e cinco minutos encerrou-se a reunião, do 189 
que para constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, 190 
Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 191 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  192 
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