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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP 1 
“LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 2 
catorze horas, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima 3 
sexta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a 4 
presidência do Prof. Dr. José Albertino Bendassolli, Diretor do CENA e presidente do Conselho 5 
Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria da ESALQ: Prof. João Roberto Spotti 6 
Lopes; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de 7 
Informática: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes da ESALQ: 8 
Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos docentes do CENA: Profa. Maria Victoria 9 
Ramos Ballester; Representante dos Servidores não Docentes: Salete Aparecida Gaziola.  10 
Participaram, como convidados: Engo. João Carlos Teixeira Mendes, representante dos 11 
servidores técnico e administrativos - suplente, Sra. Ana Claudia de Camargo Ruffini, Assistente 12 
Técnico de Direção do CETi-LQ.  Justificou a ausência o Representante de Expressão da 13 
Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewel. Deixou de comparecer, sem justificativa: 14 
Representante Discente: Acad. Dara Amorin. O Senhor Presidente, abriu a sessão, 15 
cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e 16 
aprovação da ata da sexagésima quinta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz 17 
de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, passou a Parte II – Expediente: Nesta 18 
parte, fizeram o uso da palavra, o Senhor Presidente: a) para informar que encontra-se 19 
disponível aos Conselheiros, composto orgânico doado pela Equipe do USP Recicla. Esse 20 
composto foi elaborado com resíduos provenientes da lanchonete e de folhas da capinação do 21 
parque. Neste mês, faz um ano que esse projeto se encontra em atividade: cerca de 10 22 
toneladas de resíduos foram coletadas, gerando 3 toneladas de compostos. A iniciativa foi 23 
cumprimentada, e, também, houve a sugestão de se verificar os trâmites para se comercializar 24 
o produto; b) sobre as consultas realizadas por este Colegiado ao Escritório Regional da 25 
Procuradoria Geral do Campus, sobre: normatizar a comercialização de produtos no Campus e 26 
sobre a comercialização de produtos orgânicos dentro do Campus. O escritório Regional da 27 
Procuradoria Geral do Campus manifestou-se: “ apesar de reconhecer que, de um lado, a 28 
iniciativa é valorosa, por outro lado, carece de legalidade. “A utilização de bem público para 29 
fins comerciais depende da formalização de Termo de Autorização de Uso”. “Sendo assim, é 30 
irregular a eventual utilização da infraestrutura da Universidade sem obediência aos trâmites 31 
pertinentes”; c) Pediu para incluir na ORDEM DO DIA: solicitação da Profa. Dra. Claudia Fabrino 32 
Mattiuz, do Departamento de Produção Vegetal, para se desvincular da Comissão Técnica de 33 
Gestão Ambiental do Campus USP Luiz de Queiroz, para a qual foi indicada na 44ª reunião 34 
ordinária deste Conselho, realizada em 24/10/2016. O pedido foi acatado por unanimidade; d) 35 
elogiou a organização do encontro Pedagogia Waldorf 100. Cerca de 500 pessoas passaram 36 
pelo Campus, muitos elogios à Universidade, o que foi muito positivo, pois   no momento 37 
atual, em que se vê na mídia posições negativas sobre a Universidade. Destaca-se a 38 
importância de pessoas externas reconhecerem a contribuição da Universidade à sociedade. O 39 
Prof Ribeiro Rodrigues comentou que o evento realizado no Campus foi muito elogiado e não 40 
houve nenhum incidente. Ressaltou da importância de valorizar iniciativas dessa natureza; e) O 41 
Prof. Bendassoli informou que solicitou à Prefeitura Municipal de Piracicaba para realizar uma 42 
obra nas imediações de ponto de ônibus localizado na Av. Centenário, nas imediações do 43 
CENA. Há dúvidas se a área pertence à Prefeitura Municipal ou ao Campus. Trata-se do 44 
atendimento à uma recomendação da SEDEMA para remover cinco árvores. Inclusive, há 45 
necessidade de interditar o trânsito na Av. Centenário. O Prof. Roberto comentou que está 46 
enfrentando esse mesmo problema, na Av. Pedro Morganti (Estrada do Monte Alegre); f) 47 
sobre as cancelas de acesso ao CENA: há tempos que a cancela de entrada do CENA está 48 
quebrada. O Prof Roberto explicou que a empresa que presta serviços de assistência técnica já 49 
foi chamada e não veio. Relatou que a situação é agravada com o fato de que não há outro 50 
prestador de serviço na cidade que atenda às exigências administrativas da Universidade para 51 
realizar o serviço. Por isso, está sendo cogitado em adotar outras medidas, como treinar 52 
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servidores da própria guarda universitária para fazer pequenos consertos ou substituição das 53 
cancelas uma vez que são antigas e quebram com uma frequência muito grande. 54 
Paralelamente, encontra-se em estudo, a implantação do Sistema Horus: controle de acesso 55 
informatizado; g) informou que foi realizada reunião com os dirigentes do Campus e os 56 
procuradores do Escritório Regional da Procuradoria Geral do Campus com o objetivo de obter 57 
informações para agilizar o projeto de combate à incêndios, objetivando a obtenção do AVCB 58 
do Campus. Haveria a possibilidade de encaminhar o projeto de forma conjunta. Como o 59 
projeto do CENA está mais avançado, será encaminhado para apreciação da Procuradoria 60 
Geral.  Acredita que as análises jurídicas devem ser agilizadas, com as novas instruções; h) 61 
cumprimentou a Diretoria da ESALQ pela cerimônia do aniversário de 118 anos daquela 62 
instituição; i) agradeceu o apoio concedido pela PUSP-LQ às demandas do CENA; j) informou 63 
que o recebeu o relatório de monitoramento elaborado pela Comissão de Controle do Aedes 64 
aegypti no Campus e que o CENA não apresentou nenhum foco da larva do mosquito. Elogiou 65 
o trabalho da Comissão; k) comunicou que o CENA está implementando o controle de acesso 66 
eletrônico em seus prédios, laboratórios e casa de vegetação, bem como estão sendo 67 
adquiridas vinte e duas câmeras de monitoramento. O Prof Franco Garcia informou que, com 68 
essa infraestrutura poderia ser instalado o Sistema Horus, o qual é oferecido sem custo; l) 69 
informou que o CENA concluiu a adequação arbórea de cento e dez árvores e existe a 70 
possibilidade de concluir plantio de setecentos e quarenta árvores. 2. O Sr. Teixeira Mendes 71 
cumprimentou a Prefeitura do Campus e a Diretoria da ESALQ pela realização do Passeio 72 
Ciclístico no campus, após a Volta Luiz de Queiroz.  O evento foi realizado em parceria com a 73 
Bike Hotel e os participantes elogiaram muito a iniciativa. 3. O Prof. Franco Garcia parabenizou 74 
os cento e dezoito anos da ESALQ e agradeceu a homenagem feita nesta data para os trinta e 75 
cinco anos do CeTI-LQ. Falou sobre o andamento do projeto de anel óptico da rede lógica que 76 
e o Sr. Valter, da Divisão de Espaço Físico, procurou os técnicos da CeTI-LQ para ajustes de 77 
tubulações e os técnicos acataram as sugestões e ainda incluíram dois trajetos que não 78 
estavam no projeto (Bananal e ESALQ-LOG). Comentou também que na última reunião do 79 
Conselho da STI, o Prof. JEF comunicou que a ARTESP aprovou a passagem de cabos de fibra 80 
óptica de 100 Gigabits interligando a capital com o interior e que o Prof. JEF fará uma visita ao 81 
campus de Piracicaba no dia 05/07/19. 4. O Prof. Souza Lima comunicou: a) sobre o 82 
andamento das obras prioritárias do Campus: rede lógica, substituição das redes de água e 83 
esgoto, as quais estão dentro do cronograma apresentado, com licitação prevista para o dia 84 
dez de julho. Observou que o projeto da rede de agosto foi readequado; b) que reuniu-se com 85 
o Prof. Francisco Ferreira Cardoso, da SEF- Superintendência do Espaço Físico, sobre alocação 86 
de recursos para desenvolvimento de projetos. Foi sinalizado que o Conselho da SEF está 87 
analisando a possibilidade de transferir quinhentos mil reais alocados para a obra de 88 
desassoreamento da lagoa, para a obra da substituição da rede de água, esgoto e rede lógica. 89 
Foi explicado que a continuidade da obra da lagoa depende de autorização da CETESB. Foi 90 
comentado que a SEF possui recursos que serão liberados gradativamente; c) informou que no 91 
último dia dois de junho foi a realizada a 6ª Volta Luiz de Queiroz, com cerca de seiscentos 92 
atletas. Logo em seguida, foi realizado um passeio ciclístico, organizado com o apoio da Equipe 93 
da Bike Hotel cujo resultado já foi informado pelo Sr. Teixeira Mendes; d) devido à repercussão 94 
positiva do citado evento desportivo, para o próximo ano, já foram agendadas: a 7ª Volta Luiz 95 
de Queiroz, com realização prevista em 17/05/2020 e a Run for Night a ser realizada em 96 
14/03/2020. Essas datas dependem da confirmação da SELAM- Secretaria Municipal de 97 
Esportes, Lazer e Atividades Motoras; e) que no último dia três, por ocasião da solenidade dos 98 
118 anos da ESALQ, recebeu saudação endereçado ao Programa USP Recicla, pelos 25 anos de 99 
relevantes contribuições na construção de uma Universidade sustentável, comprometida com 100 
o meio ambiente e com a qualidade de vida de sua comunidade. O referido documento será 101 
entregue ao Prof. Miguel Cooper, coordenador da Comissão de USP Recicla do Campus. 102 
Sugeriu ao Conselho Gestor que repasse os cumprimentos ao Prof Miguel Cooper pelo 103 
reconhecimento ao trabalho feito no Campus; f) devido ao significativo número de infrações às 104 
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Leis de Trânsito, e às Normas de Distribuição de Selos no Campus, a PUSP-LQ irá travar as 105 
rodas dos veículos dos infratores. Na web site da PUSP-LQ há um formulário para solicitar a 106 
pernoite do veículo, cuja permissão depende da anuência da Chefia do Departamento e/ou 107 
orientador; g) em caráter experimental, foi implantado ônibus circular no Campus. A eficiência 108 
dessa atividade será monitorada. Por enquanto, a iniciativa está sendo bem recebida pela 109 
comunidade. Em julho será feita uma avaliação do projeto; h) preocupado com a visão da 110 
comunidade em relação ao Campus, foi feito um contato com a Rádio Educativa, a qual 111 
concedeu um espaço de trinta segundos para o Campus divulgar suas notícias. Além desse 112 
espaço, já foi convidado a dar duas entrevistas, sendo uma sobre animais abandonados no 113 
Campus e outra sobre a 6ª. Volta Luiz de Queiroz; i) ciclofaixa na Alameda dos Alecrins: foi 114 
aprovada, por este colegiado, a sua implantação e a construção de estacionamento nas 115 
imediações do Pavilhão Salvador Toledo Piza, mas o projeto carece de recursos financeiros, 116 
que a PUSP-LQ não dispõe. Por esse motivo, encontra-se em estudo a pintura de uma 117 
ciclofaixa na Alameda do Brejo (paralela à Al. dos Alecrins) cuja implantação consiste na 118 
pintura do solo; j) existe tratativa com a SEMUTRAN – Secretaria Municipal de Trânsito e 119 
Transportes, vinculada à Prefeitura Municipal de Piracicaba, para estabelecer convênio para 120 
que agentes de trânsito atuem no Campus. 5. O servidor Teixeira Mendes na qualidade de 121 
coordenador do Grupo de Trabalho para Regularização Ambiental e Fundiária do Campus "Luiz 122 
de Queiroz", informou que a comissão pretende entregar em breve um estudo da situação do 123 
cumprimento dos Termos de Ajustes de Conduta estabelecido pelo Campus perante ao 124 
Ministério Público. 5. o Prof. Franco Garcia Prof. Augusto parabenizou os 118 anos da ESALQ e 125 
agradeceu a homenagem feita nesta data para os 35 anos do CeTI-LQ. Falou sobre o 126 
andamento do projeto de anel óptico da rede lógica que o Valter da SEF procurou os técnicos 127 
da CeTI-LQ para ajustes de tubulações e os técnicos acataram as sugestões e ainda incluíram 128 
dois trajetos que não estavam no projeto (Bananal e ESALQ-LOG). Comentou também que na 129 
última reunião do Conselho da STI, o Prof. JEF comunicou que a ARTESP aprovou a passagem 130 
de cabos de fibra óptica de 100 Gigabits interligando a capital com o interior. E que o Prof. JEF 131 
fará uma visita ao campus de Piracicaba no dia 05/07/19. Não havendo mais nenhuma 132 
comunicação, passou-se à 3. ORDEM DO DIA - Neste item foram discutidos os seguintes 133 
assuntos: 3.1. O servidor da PUSP-LQ, Airton Alves do Santos, número USP3646271, vigia, 134 
solicita cancelamento de anotações punitivas.  Aprovada a exclusão da punição de dois mil e 135 
treze, quanto à punição de dois mil e dezoito não atende ao prazo estabelecido na Portaria 136 
3099 de o4 de novembro de 1997; 3.2. Deliberar sobre a instituição do Programa: Parceiros 137 
do Campus USP Luiz de Queiroz", após sugestão da Procuradoria Geral do Campus - (Proc. 138 
2019.1.107.66.2): a sugestão da Procuradoria Geral é que não duplique os programas e que 139 
seja utilizada a mesma administração, via Parceiros da ESALQ, para evitar a duplicação de 140 
atividades. O Prof. Spotti Lopes comentou que as iniciativas na ESALQ são poucas e nesse 141 
aspecto acredita que não haverá problemas. 3.3. Deliberar sobre o Relatório de Atividades da 142 
Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" - ano 2018 - aprovado. 3.4. A Profa. Claudia 143 
Fabrino M Mattiuz pede desligamento da Comissão Técnica de Gestão Ambiental do Campus 144 
USP Luiz de Queiroz: aprovado com encaminhamento à presidência da Comissão para sugerir 145 
novo integrante. 4. OUTROS ASSUNTOS – O Senhor Presidente comunicou que a próxima 146 
reunião provavelmente será realizada no dia 12 ou 19 de agosto, a confirmar. Esgotados os 147 
assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Bendassolli agradeceu a 148 
presença de todos, e, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, encerrou-se a reunião, do 149 
que para constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, 150 
Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 151 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  152 
 153 
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