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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ DE 1 
QUEIROZ”. Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às treze horas, na Sala 2 
Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima sétima reunião 3 
ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a presidência do Prof. Dr. 4 
Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e presidente do Conselho Gestor do Campus. 5 
Compareceram à reunião: Diretoria do CENA: Prof. José Albertino Bendassolli; Prefeito do 6 
Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de Tecnologia de Informação: 7 
Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos docentes do CENA: Profa. Maria 8 
Victoria Ramos Ballester; Representante dos Servidores não Docentes: Salete Aparecida 9 
Gaziola. Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove Monti Sewel; 10 
Participaram, como convidados: Profa. Dra. Tsai Siu Mui, Vice-prefeita e vice-diretora do 11 
CENA; Engo. João Carlos Teixeira Mendes, representante dos servidores técnico e 12 
administrativos - suplente, Sra. Ana Claudia de Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção 13 
do CETi-LQ. Justificaram ausência os Representante dos Docentes da ESALQ. Deixaram de 14 
comparecer, sem justificativa, os Representantes Discentes. O Senhor Presidente, abriu a 15 
sessão, cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão 16 
e aprovação da ata da sexagésima sexta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus 17 
“Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, passou a Parte II – Expediente: 18 
Nesta parte, fizeram o uso da palavra, o Senhor Presidente: a) para informar que no final de 19 
setembro uma delegação da ESALQ visitará a China, com o objetivo de desenvolver ações 20 
conjuntas com universidades daquele país. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, há 21 
envolvimento de alunos de graduação e de pós-graduação que irão interagir com os 22 
acadêmicos chineses, bem como a Profa. Silvia Miranda está coordenando um livro sobre a 23 
história da Agricultura no Brasil e na China. O livro será composto por doze capítulos redigidos 24 
por docentes da ESALQ e das universidades chinesas. 2. O Prof Bendassolli informou que 25 
recebeu notícia que a USP lançou um prêmio de excelência em pesquisa, para docentes com 26 
menos de 40 anos, a USP tem, atualmente, 645 docentes que contempla a referida condição. 27 
O CENA ganhou prêmio na área de Ciências Agrárias, na pessoa do Prof. Dr. Hudson Wallace 28 
Pereira do laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN). O referido pesquisador utiliza uma 29 
técnica inovadora com nanomateriais e fluorescência de raios-X, e mostra a importância das 30 
técnicas nucleares na área de Ciências Agrárias. B) agradeceu o Prof Roberto e a PUSP-LQ pelo 31 
trabalho na pintura de solos. Externou preocupação com o andamento do projeto de combate 32 
à incêndio e tem prazo para encaminhar para licitação; d) o assunto está em pauta sobre a 33 
presença de felinos. 3. O Prof Souza Lima comentou sobre: a) desenvolvimento do projeto de 34 
combate a incêndios: foram detectados alguns itens que poderiam aumentar a segurança e 35 
redução de custos. O Engo. Valter adiou as suas férias para dar andamento nesse projeto; b) o 36 
ônibus circular voltou a percorrer o Campus, com ajustes no trajeto; c) a alteração do nome da 37 
Alameda do Brejo foi submetida à Profa. Claudia Mattiuz, Presidente da Comissão de Áreas 38 
Verdes e Patrimônio Histórico do Campus, a qual manifestou-se de acordo com a sugestão de 39 
alteração do nome para Alameda Hermelinda de Souza Queiroz. O documento foi 40 
encaminhado à Divisão de Espaço Físico da PUSP-LQ a fim de verificar se há algum empecilho 41 
para a substituição do nome; d) a licitação da substituição da rede de esgoto está prevista para 42 
setembro.  Quanto ao projeto de Substituição da Rede de Água e Rede lógica está aguardando 43 
assinatura do Superintendente do Espaço Físico da USP; e)  está previsto para o mês de 44 
outubro a realização de uma corrida noturna no Campus, organizada pelo Tiro de Guerra. 4. A 45 
Sra. Salete comunicou que: a) no próximo dia vinte e três de agosto serão realizadas as 46 
comemorações de vinte e cinco anos do Programa USP Recicla; b) comunicou que os 47 
funcionários de laboratório e de campo, por ocasião do exame periódico, estão realizando 48 
alguns exames específicos direcionados às pessoas que trabalham com produtos químicos.  O 49 
Prof Dourado Neto informou que o objetivo dessa atividade é mapear os produtos químicos 50 
que são manuseados pelos servidores a fim de evitar o contato com produtos cancerígenos 51 
e/ou nocivos à saúde do trabalhador. 5. O Sr. Teixeira Mendes informou que o Grupo de 52 
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Trabalho para regularização ambiental e fundiária do Campus "Luiz de Queiroz está estudando 53 
os Termos de Ajuste de Conduta estabelecidos pelo Campus. O trabalho está sendo produtivo, 54 
pois estão se reunindo com a equipe da Divisão de Espaço Físico do Campus. Constataram que 55 
na área de preservação permanente há diversos pontos que precisam ser atendidos e 56 
solucionados. A ESALQ foi agraciada com recursos oriundos da Superintendência de Gestão 57 
Ambiental e acredita que os recursos serão suficientes para concluir o projeto dentro do prazo 58 
estabelecido para utilização. O Prof Dourado Neto perguntou se o Grupo está trabalhando em 59 
concluir todos os TACs e abrir novos em função dos desdobramentos. O Engo. Teixeira Mendes 60 
informou que sim eu que os estudos estão bem adiantados. Observou que o resultado desse 61 
trabalho propiciará uma visão geral das pendências que existentes. O Prof Souza Lima 62 
informou que os recursos repassados pela SGA são para a área ambiental e travessia de 63 
animais. Complementou que a Dra. Maria Cristina, promotora pública, na última sexta feira fez 64 
uma visita in loco no Campus e viu o resultado do que está sendo feito. 6. A Sra Ana Claudia 65 
informou: a)  que o Centro de Tecnologia de Informação necessitou fazer uma manutenção de 66 
infraestrutura, a qual implicou na interrupção da rede de internet do Campus, fato que foi 67 
comunicado com antecedência à toda comunidade interna; b) que para solucionar o problema 68 
de queda de energia no CeTI-LQ, foi solicitado à PUSP-LQ providências junto a CPFL, para  69 
trocar a fiação de energia para fiação capeada; c) que o Projeto de Infraredes indoor nos três 70 
prédios (Horticultura, Engenharia e Química) está em andamento e o levantamento de acesso 71 
ao Campus (entradas dos prédios) foi concluído e passado para a Sra. Vera Caro. 7. O Prof. 72 
Augusto informou:  a) que o projeto de reforma do telhado da casa do CETILQ foi concluído e 73 
em breve, será licitado; b) que o Superintendente de Tecnologia de Informação visitou o 74 
Campus e se reuniu com os dirigentes. Na ocasião, foi discutida a importância do projeto de 75 
rede lógica para este Campus; c) o Sr Superintendente se comprometeu em estudar eventual 76 
construção de uma sala de servidores, no espaço em que seria construído um prédio novo 77 
para o Centro de Tecnologia do Campus. O Prof Bendassolli observou da necessidade de 78 
melhorias em toda rede elétrica, gás especiais e liquefeito, pára raios etc. 8. A Profa Tsai 79 
informou: a)  que está apoiando o projeto a ser implantado no Campus pela equipe do 80 
Instituto Visão do Futuro, o qual  capacita pessoas para atuarem como agentes multiplicadores 81 
na área psicológica, visando proporcionar o bem estar pleno aos participantes; b) informou 82 
que a jardinagem do Restaurante dos Docentes foi finalizada, com a parceria da Profa. Claudia, 83 
do Departamento de Produção Vegetal. Serão colocados mais bancos para melhorar a área de 84 
convivência; c) manifestou preocupação com o número de roubos de aves do experimento do 85 
Prof. Gerson Mourão, docente do Departamento de Zootecnia. Fato que foi comunicado a 86 
CODAGE, a qual irá conceder recursos para a instalação de guarita com vigilância de vinte e 87 
quatro horas, além da instalação de câmeras de monitoramento e a possibilidade de um 88 
servidor ocupar um imóvel residencial existente naquele local.   Não havendo mais nenhuma 89 
comunicação, passou-se à Parte  III - ORDEM DO DIA - Neste item foram discutidos os 90 
seguintes assuntos: 3.1 - Prof. Pedro Henrique S. Brancalion, do LCF/ESALQ e Coordenador do 91 
Programa de Adequação Ambiental do Campus, comunica sobre degradação de Área de 92 
Preservação Permanente no Campus. Considerando-se que há dúvidas se a área é de 93 
Preservação Permanente ou não, deliberou-se por retirar o assunto de pauta, pois a Diretoria 94 
da ESALQ está contratando um geólogo para estudar o caso.  3.2 -Indicação de nomes para 95 
integrarem a Brigada Arborista do Campus "Luiz de Queiroz", aprovada na 64a reunião 96 
ordinária deste Conselho.  Para integrar a Brigada Arborista do Campus “Luiz Queiroz” foram 97 
indicados os seguintes profissionais: Fabio Luis Bortoletto (LAN), Francisco Bernardo Dias (LEB), 98 
Jorge Alexandre Wiendel (LCE), Felipe Gabriel Andrino (LCE), José Amarildo da Fonseca (LCF), 99 
João Angelo Cerignoni (LEA), Flávio Adan Bonatti (LCB), Francisco José Mandro (LGN), Edinézio 100 
Klimasewski de Souza (LZT), Gilberto da Silva Duarte (LZT), Ananias Ferreira de Souza (LPV), 101 
Naliel da Silva Duarte (LZT), André Luiz Milanez (LES), Moisés Ruiz Arroio (LSO), Candida 102 
Vanderleia de Oliveira (SVPG), Marcia C C Botene (SVG), Álvaro Sobreiro Filho (DVBIBL), Prof. 103 
José Lavres Júnior (CENA). 3.3. Estudar possíveis medidas a serem adotadas, a fim de 104 
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controlar a população de aninais soltos no Campus (gatos) (Propositura encaminhada pela 105 
Sra. Salete Aparecida Gaziola - representante dos servidores). Foram apreciadas as sugestões 106 
encaminhadas pela Sra Daniela Cristiani Sacaro Oliveira, servidora da ESALQ/USP, bem como 107 
as reclamações do Acadêmicos Aquiles Vantini, Bruna Giacon Gonçalves,  Cristina Prezotto 108 
Silveira, do CENA/USP e do Sr Sergio Roberto Sigristi, da Siesalq (Prot. 19.5.544.66.), sobre os 109 
problemas causados pelos animais abandonados no Campus. Diante da complexidade do 110 
assunto, constatou-se que há necessidade de um especialista na área apoiar o campus na 111 
busca das soluções esperadas. Sendo assim, o assunto foi retirado de pauta para ser 112 
encaminhado à Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” para providenciar um Planejo de 113 
Manejo dos Animais, em um prazo de 60 (sessenta) dias. 3.4 -Pedidos relacionados à eventos 114 
a serem realizados no Campus: a) A Profa. Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz, do 115 
LES/ESALQ, solicita autorização para que produtores rurais exponham produtos oriundos da 116 
área rural, na entrada do Pavilhão de Engenharia, durante a realização do XICBTR - 117 
Congresso Brasileiro de Turismo Rural, a ser realizado no período de 25 a 27 de setembro de 118 
2019. O Conselho Gestor do Campus autorizou a exposição, desde que os expositores assinem 119 
um termo de responsabilidade, que têm conhecimento que não é permitida a comercialização 120 
e degustação de produtos no Campus. A responsabilidade dessa atividade é da Comissão 121 
Organizadora do evento.  b) A Profa. Heliani Berlato, do LES/ESALQ, solicita autorização para 122 
utilizar um pequeno espaço próximo ao Pavilhão de Engenharia, para breve apresentação e 123 
de demonstração de instrumentos musicais, no dia 29/08, durante o evento sobre 124 
diversidade e inclusão. Aprovado. 3.5. Analisar documento encaminhado pelo Sr. Vitor Pires 125 
Vencovsky, Museu de Logística "Luiz de Queiroz", referente à manifestação  do Sr. Jorge 126 
Akira Kobayaski, Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, sobre a possível demolição 127 
de parte do muro da ESALQ, situado na Avenida Pádua Dias, a fim de viabilizar o acesso de 128 
veículos e equipamentos, com grandes  dimensões, ao Museu de Logística que está sendo 129 
montado no Campus.   Considerando-se que o assunto foi encaminhado sem um estudo 130 
prévio da Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz”, responsável pelas deliberações sobre a 131 
utilização do solo e de áreas comuns do campus, o Conselho Gestor decidiu em não aprovar a 132 
abertura do citado portão. Sendo assim, os autos deverão retornar ao Sr. Vitor Pires 133 
Vencovsky, Museu de Logística “Luiz de Queiroz”, com a orientação de solicitar a análise da 134 
Prefeitura do Campus,  detalhando a necessidade do Museu ESALQ LOG para que essa estude 135 
a melhor maneira de atendê-lo. Ao mesmo tempo, antecipou-se que os bens expostos no 136 
Museu ESALQ LOG devem seguir as orientações da Universidade de São Paulo quanto às 137 
dimensões das placas com nome de empresas. Foi observada que a propaganda dos doadores 138 
está ostensiva. 4. OUTROS ASSUNTOS – O Senhor Presidente comunicou que a próxima 139 
reunião provavelmente será realizada no dia 30 de setembro, às 15h. Esgotados os assuntos da 140 
Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto agradeceu a presença 141 
de todos, e, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, encerrou-se a reunião, do que para 142 
constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente 143 
Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 144 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  145 
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