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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP LUIZ DE 1 
QUEIROZ. Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na 2 
Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima reunião ordinária 3 
do Conselho Gestor do Campus USP Luiz de Queiroz, sob a presidência do Prof. Dr. José 4 
Albertino Bendassolli, Diretor do CENA. Compareceram à reunião: Diretoria da ESALQ: Prof. 5 
Luiz Gustavo Nussio; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do 6 
Centro de Informática: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes da 7 
ESALQ: Prof. Miguel Cooper; Representante dos docentes do CENA: Profa. Adriana Pinheiro 8 
Martinelli; Representante dos Servidores não Docentes: Ana Maria Meira de Lello. 9 
Justificaram a ausência o Representante Discente, Alisson Henrique Domingos e o 10 
Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewell. 11 
Participaram como Convidados: Profa. Tsai Siu Mui, Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Paulo 12 
Jaoude e Ana Claudia Ruffini. O Senhor Presidente, Prof. Bendassolli, abriu a sessão, 13 
cumprimentou os membros presentes e passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata 14 
da quinquagésima nona reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus Luiz de Queiroz, a 15 
qual foi aprovada. Prosseguindo, Parte II – Expediente: Nesta parte, fez uso da palavra, o Prof 16 
Bendassolli para cumprimentar o Prof. Roberto e Profa Tsai pela posse como prefeito e vice-17 
prefeito do campus, respectivamente, e desejou profícua gestão; em seguida, fez as seguintes 18 
comunicações:  a) informou que o CENA está concluindo o Termo de Compromisso (TC) junto a 19 
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba -  SEDEMA para reposição de hum mil e 20 
sessenta e quatro  árvores, mas não há mais áreas para completar  a compensação no CENA. 21 
Questionou a disponibilidade de área no Campus que poderia ser utilizada para reposição de 22 
outras quinhentas mudas.  Diante da resposta positiva, foi acertado que a Diretoria do CENA 23 
informará formalmente a Diretoria da ESALQ sobre o assunto; b) observou que a iluminação 24 
de algumas vias do Campus está deficiente. Há lâmpadas queimadas e outras que ficam acesas 25 
o dia todo. O Prof. Roberto explicou que o contrato de iluminação está na garantia e por 26 
enquanto, a Prefeitura não pode trocar as  lâmpadas para que possa ficar caracterizada a 27 
inexecução processual; c) que o CENA protocolou na Policia Civil documentos (incluindo o 28 
projeto de combate à incêndios e disponibilidade de recursos para a obra) para obter licença 29 
para aquisição de produtos químicos; d) manifestou sua preocupação com  a ausência do Auto 30 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB das edificações do campus. O Prof. Nussio 31 
endossou as palavras do Prof. Bendassolli e comentou que apesar de o alto investimento 32 
necessário para a regularização total das edificações, em torno de quarenta milhões de reais, 33 
esse serviço é essencial. Informou que solicitou ao Engo. Valter Milanez, da Prefeitura do 34 
Campus, para destacar alguns locais para estudo de implantação do AVCB, por exemplo, 35 
Edifício Central, Pavilhão de Química, posto de combustível entre outros. Bendasssolli 36 
informou que a partir dos projetos técnicos desenvolvidos, o CENA disponibilizou recursos 37 
para a contratação dos projetos do CENA, Genética e Zootecnia, e em virtude da setorização, 38 
nesta 1ª etapa do plano de ação, foi detectado os setores de maior risco e os contratos com 39 
execução de obras para os Setores 10, (LAN e Destilaria), 06 (CENA) e 35 (Garagem Central e 40 
Posto de Abastecimento de Combustíveis), e estes solicitados e aprovados junto ao plano de 41 
obras da SEF, em reunião realizada no último dia vinte e sete  de agosto de 2018, do Conselho 42 
da SEF/USP. O Prof Roberto sugeriu que o serviço seja realizado mesmo em etapas; e) o Prof 43 
Bendassolli comentou que a Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP solicitou sugestões 44 
para encaminhar diretrizes orçamentárias para o próximo ano, e o CENA assim procedeu.  O 45 
Prof Roberto comentou que a PUSP-LQ encaminhou a sua proposta nesta data, em um total de 46 
vinte e um milhões de reais para o próximo ano; f) o prédio do Biocema ou Bioenergia da Esalq 47 
está incluído no contrato do CENA para a limpeza do telhado. Quanto à limpeza da área 48 
externa, do referido prédio, seria de responsabilidade da Prefeitura do Campus, pois o repasse 49 
da PUSP-LQ para o CENA realizar a manutenção de áreas externas, cobre apenas 40% dos 50 
custos anual do contrato, sem contar as podas e adequações arbóreas;  g) externou sua 51 
preocupação com a quantidade de árvores antigas e altas nas proximidades das edificações do 52 
Campus, as quais acarretam problemas estruturais, como é o caso do laboratório situado no 53 
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local anteriormente ocupado pela FEALQ, hoje ocupado pelo laboratório de Ecologia Isotópica, 54 
e que o CENA está elaborando edital para licitação de serviços de supressão e podas de 93 55 
árvores nas dependências do CENA; h) o Conselho Deliberativo do CENA aprovou na 4ª reunião 56 
ordinária, realizada em 28 de agosto de 2018, área a ser utilizada para construção da nova 57 
Seção Técnica de Proteção Radiológica. Pretende construir aquele prédio (130 m2), em 2019, e 58 
também adquirir um detector de nêutrons com recursos aprovados pela FAPESP. 2. O Prof. 59 
Nussio: reiterou os votos de sucesso do Prof. Roberto e Profa Tsai pelo novo desafio à frente 60 
da Prefeitura e comentou sobre o êxito que foi a gestão do Prof. Fernando Seixas e Prof. Silvio 61 
Moure Cicero. Considerando-se que o mandato do Engo. Agro. Antony está finalizando, 62 
sugeriu a recondução de seu mandato. Agradeceu o apoio ao ESALQSHOW e comentou que há 63 
indícios de que o número de participantes do evento tenha sido o mesmo do ano passado. 64 
Informou que está em fase de acolher sugestões de como levar o projeto a frente e que 65 
pretende buscar outros meios para ampliar a participação no evento. Finalmente, em nome da 66 
Diretoria da ESALQ agradeceu a disposição de todos que colaboraram e se dedicaram para que 67 
o evento acontecesse. 3. A Profa Tsai agradeceu a indicação de seu nome para integrar a lista 68 
tríplice como vice-prefeita. Apesar se não ter sido formado chapa, está engajada em colaborar 69 
com o Prof. Roberto. Cumprimentou à equipe do Gabinete da Prefeitura pela organização do 70 
evento de posse. Comentou que pretende apresentar projeto de revitalização da Usina Piloto e 71 
encaminhou projeto ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 72 
(CFDD), o qual fez um chamamento  para a formação de um banco de projetos, composto por 73 
Propostas de Trabalho que versem sobre a promoção e reparação de bens e direitos 74 
relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, ao valor artístico, estético, histórico, turístico 75 
e paisagístico, à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. O Prof Ricardo 76 
falou que, no passado, houve iniciativas para revitalizar aquela área, a qual se encontra em 77 
uma área de proteção ambiental e há necessidade de justificar o uso da área. O Prof Ricardo 78 
enfatizou que há necessidade de integrar os docentes do CENA e da ESALQ por se caracterizar 79 
como uma atividade de à extensão do conhecimento. Prosseguindo, a Profa. Tsai informou 80 
que serão encaminhados outros processos. 4. A Profa. Adriana Martinelli: deu boas vindas ao 81 
novo Prefeito e a Vice-Prefeita e comentou sobre a importância da continuidade do bom 82 
trabalho realizado pelo prof. Fernando Seixas; 5. O Prof. Miguel Cooper: cumprimentou os 83 
Prof. Roberto e Profa. Tsai e falou sobre a oportunidade de enviar projetos voltados a 84 
adequação ambiental do campus para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da 85 
Justiça. Leu as principais linhas financiadas pelo edital. As Sras. Roberta Bacha e Ana Meira 86 
comentaram sobre outros projetos já enviados para o Fundo, via PUSP-LQ, tais como o de 87 
Acessibilidade, o de Sinalização e o de Manejo de Áreas Verdes do Campus. Ficou acertado que 88 
serão enviados outros projetos ambientais do campus, tais como sobre a bicicleta de uso 89 
compartilhado e adequação ambiental de resíduos em conjunto com a direção do CENA e da 90 
ESALQ. 6. A Sra. Ana Meira: deu boas vindas ao prof. Roberto e a Profa. Tsai e se colocou à 91 
disposição para contribuir no que for necessário. Comentou sobre os recursos da 92 
Superintendência de Gestão Ambiental - SGA que foram transpostos – quinhentos mil reais- 93 
para a PUSP-LQ para execução do projeto de compostagem dos resíduos orgânicos do campus 94 
e que, todavia, não será suficiente para implementar o projeto de vala séptica e da 95 
necessidade de buscar orçamento para a execução dos projetos de adequação de resíduos. 96 
Comentou ainda sobre a necessidade de se pensar em funcionário contratado ou remanejado 97 
para o manejo do sistema de compostagem. O Prof. Nussio comentou que o Campus não 98 
dispõe desse servidor. Foi sugerido pelo Conselho a realização de um estudo de viabilidade 99 
econômica, com o apoio do Departamento de Economia, Sociologia e Administração, sobre a 100 
compostagem do campus, para verificar a possibilidade de contratação de funcionário via 101 
fundação, com os recursos a serem gerados pelo sistema. A Procuradoria Geral deverá 102 
também ser consultada sobre as possibilidades; 7. O Sr. Paulo Jaoude agradeceu o Prof. 103 
Fernando Seixas pelo trabalho junto a Prefeitura e cumprimentou o Prof. Roberto e a Profa. 104 
Tsai pela nova gestão e pelo acolhedor evento de posse realizado no dia dezenove de outubro; 105 
8. A Sra. Ana Ruffinni apresentou-se e colocou o CeTI-LQ a disposição para contribuir  e 106 
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cumprimentou o novo Prefeito e Vice-Prefeita, assim como parabenizou pelo belo evento de 107 
posse; 9. O Prof. Antonio Augusto deu boas vindas aos novos dirigentes e comentou sobre  a 108 
interação positiva que o CeTI-LQ  tem com a Prefeitura do campus e se colocou à disposição 109 
para contribuir; 10. O Prof Ricardo deu as boas-vindas aos novos dirigentes do Campus Luiz de 110 
Queiroz e destacou a importância de as Unidades ESALQ e CENA estarem dividindo a direção 111 
da Prefeitura do Campus, reforçando agradecimento da candidatura da Prof. Tsai. Comentou 112 
ainda o envio do Projeto de Restauração da Usina Piloto pela prefeitura nessa nova gestão 113 
parabenizando a iniciativa e comentou que o projeto é uma importante possibilidade para 114 
interagir mais com as escolas de ensino médio, superior, público e privado da região, 115 
realizando neste espaço processos de formação socioambiental e preenchendo assim, uma 116 
lacuna de atividades de formação que a ESALQ ainda não realiza de forma institucional. 117 
Comentou sobre a necessidade de: 1- concluir a regularização ambiental de vários trechos de 118 
APPs do campus Luiz de Queiroz, que não ainda não foram regularizados com restauração 119 
florestal, apesar do TAC de adequação ambiental da ESALQ, assinado pela reitoria da USP, já 120 
ter tido seu prazo de conclusão vencido há mais de quatro  anos; 2- formalização de diversos 121 
acordos internos de redução de faixa de restauração de APPs, que não foram oficializados no 122 
TAC de adequação ambiental da ESALQ, assinado em 2004 e que precisam ser formalizados 123 
junto ao Ministério Público para não causar problemas futuros de não cumprimento do TAC. 124 
11. O Prof. Roberto agradeceu a todos pela acolhida e disse que está se sentido muito bem 125 
recebido pelo Conselho e pela instituição como um todo. Disse da expectativa de continuar o 126 
bom trabalho realizado pelo Prof. Fernando Seixas. Comentou sobre a intenção de rever o 127 
organograma da PUSP e oficializar a criação de um setor técnico de gestão ambiental. Não 128 
havendo mais nenhuma manifestação passou-se à PARTE III. ORDEM EM DO DIA –Nessa 129 
parte, foram deliberados os seguintes assuntos: 3.1- Deliberar sobre doação de um freezer 130 
metalfrio DA550 2T horiz, 110 V BC, pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz à 131 
Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz", para uso na Seção de Práticas Esportivas. 132 
(Processo 2018.1.439.66.4).Aprovado. 3.2- Composição de lista tríplice para indicação de 133 
"Representante de Expressão da Região" – Deliberou-se pela recondução do mandato do 134 
Engenheiro Agrônomo Antony Hilgrove Monti Sewell. 3.3- Comissões: O Acadêmico 135 
Guilhermo Francklin de Souza Congio, número USP 4920640, aluno de pós-graduação da 136 
ESALQ/USP, solicita desligamento da Comissão Técnica Permanente de Prevenção e Controle 137 
da Febre Maculosa Brasileira do Campus USP Luiz de Queiroz, por motivo de finalização do 138 
seu curso de doutorado. Aprovado. 3.4- Proposta de alteração de uso de imóvel pelo Núcleo 139 
de Agroecologia, vinculado ao Departamento de Produção Vegetal: sair da Casa 5 da Colônia 140 
do Bananal e ocupar espaço localizado na antiga churrasqueira do Restaurante dos 141 
Docentes, ocupado pela Seção de Materiais da Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz". 142 
(Prot. 2014.5.27.11.4). Aprovado. Deliberou-se que, em casos de vacância de imóveis no 143 
Campus, que sejam abertos editais, com critérios de avaliação e de escolha, para propiciar a 144 
candidatura de outros interessados. 4 -OUTROS ASSUNTOS – O Senhor Presidente informou 145 
que a data da próxima reunião será agendada após consulta a todos os membros.  Esgotados 146 
os assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. José Albertino 147 
Bendassolli agradeceu a presença de todos e às dezoito encerrou-se a reunião, do que para 148 
constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente 149 
Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 150 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  151 
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