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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ DE 1 

QUEIROZ”. Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e 2 

trinta minutos, na Sala Fernando Costa, localizada no Edifício Central, realizou-se a sexagésima 3 

oitava reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a 4 

presidência do Prof. Dr. Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e presidente do Conselho 5 

Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria do CENA: Prof. José Albertino 6 

Bendassolli; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Representante dos 7 

docentes do CENA: Profa. Maria Victoria Ramos Ballester; Representante dos Docentes da 8 

ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores não Docentes: 9 

Salete Aparecida Gaziola. Representante de Expressão da Região: Engo. Agro. Antony Hilgrove 10 

Monti Sewel; Participaram, como convidados: Profa. Dra. Tsai Siu Mui, Vice-prefeita e vice-11 

diretora do 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. Justificou a ausência o Diretor do Centro de Tecnologia de Informação: Prof. 14 

Antonio Augusto Franco Garcia. Deixaram de comparecer, sem justificativa, os Representantes 15 

Discentes. O Senhor Presidente, abriu a sessão, cumprimentou os membros presentes e, em 16 

seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da sexagésima sétima reunião 17 

ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando 18 

continuidade, passou à Parte II – Expediente: O Sr Presidente informou que o Prof Dr. Luiz 19 

Roberto Serrano, Superintendente de Comunicação Social da USP, pediu um espaço na reunião 20 

do Conselho Gestor do Campus  para que a jornalista  Sra Rosemeire Talamonte, responsável 21 

pelo “Jornal da USP no ar: Edição Regional” apresentasse esse novo canal de comunicação da 22 

USP. Em seguida, passou a palavra a Sra Talamonte, que agradeceu a oportunidade e informou 23 

que esse projeto tem por objetivo aproximar a Universidade da comunidade, divulgando as 24 

atividades desenvolvidas pelos alunos e docentes. Principalmente, àquelas atividades 25 

vinculadas à área de extensão.  O projeto está dividido em quatro editoriais: cidade, USP, giro 26 

de notícias e notícias do campus e da cidade. Pediu colaboração no encaminhamento de 27 

notícias, as quais podem ser encaminhadas para imprensa@usp.br ou através da Assessoria de 28 

Comunicação da ESALQ.  O senhor Presidente agradeceu à Sra. Talamonte pelos 29 

esclarecimentos. Dando continuidade, usaram a da palavra, o Senhor Presidente para 30 

informar: a) que a Sra Salete Aparecida Ganziola, representante dos Servidores Técnico e 31 

Administrativos, encaminhou sugestão recebida do servidor do CENA, Sr. Valdemir A. F. Barros, 32 

para que sejam instalados frascos de álcool gel próximo aos equipamentos de Registro 33 

Eletrônico de Ponto. Informou que a sugestão foi encaminhada a todas as Unidades do 34 

Campus; b) que até o dia trinta e um de outubro estão abertas as inscrições para escolha 35 

representante discente junto ao Conselho Gestor do Campus. A votação será realizada no dia 36 

treze de novembro. 2. O Prof Souza Lima exibiu um  filme demonstrando as atividades 37 

realizadas no primeiro ano de gestão na PUSP-LQ; Em seguida, comunicou: a) com referência a 38 

abertura de um novo portão no Campus que contemple a entrada/saída de veículos grandes, 39 

solicitado pela Equipe do ESALQ LOG,  o assunto foi estudado pela equipe da Divisão de Espaço 40 

Físico da PUSP-LQ e foi proposto a sua instalação na saída de contorno do aeroporto, saindo 41 

por de trás dos eucaliptos; b) que até o presente momento, a Equipe do ESALQ LOG não 42 

adaptou a identificação dos bens recebidos como doação/comodato às normas do Campus. 43 

Continuam mantendo a pintura original e a fixação de placa que foge ao modelo estipulado 44 

nos Parceiros da ESALQ (Prot. 19. 5.860.66.0) e, adicionalmente, fixou nova placa no local, 45 

também fora dos padrões; c) com referência ao controle dos animais abandonados no 46 
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Campus, informou que se reuniu com o Prof. Dr. Alexander Welker Biondo, da Universidade 47 

Federal do Paraná, o qual irá colaborar com a execução de um Plano de Manejo dos referidos 48 

animais. Contatou, também, o Engo. Agro.  Paulo Bezerra, o qual ficou de apresentar um 49 

projeto, contemplando a captura e castração dos animais, palestras, cartilhas e serviços etc; d)  50 

que recebeu pedido de alguns alunos, para que o  Centro de Vivência fique aberto até às 51 

23h05, o que foi prontamente atendido; e) em atenção a pedidos recebidos da comunidade 52 

interna, a mão de direção do túnel foi invertida também, no horário das 13 às 14h; f) 53 

agradeceu o empenho da Profa Tsai Siu Mui, vice-prefeita e vice-diretora do CENA, na 54 

revitalização do jardim localizado em frente ao Restaurante dos Docentes; g) que recebeu 55 

pedido encaminhado pela  Sra Salete Aparecida Ganziola, representante dos Servidores 56 

Técnico e Administrativos neste Colegiado, para reforma e revitalização dos bancos de madeira 57 

localizados em frente à bica, o que foi prontamente atendido; h) que a  ADEALQ realizará cópia 58 

do pé dos  bancos revitalizados e doará a matriz para o Campus. Desta forma, os interessados 59 

em ter uma réplica dos bancos existentes no campus, poderão usufruir desse molde; i) que no 60 

próximo mês de novembro, em a data a ser confirmada, será realizada a inauguração das 61 

dependências das Seções de Áreas Verdes e Meio Ambiente e Seção de Parques e Jardins. O 62 

novo espaço irá proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores daquelas seções; 63 

j)  que no último final de semana realizou-se a prova de corrida de aniversário do Tiro de 64 

Guerra em percurso dentro do campus, como uma forma de estreitar o relacionamento e 65 

estabelecer parcerias com a sociedade e com o município; k) que foram iniciadas as obras de 66 

reforma do  ginásio de esportes e concluídos os alambrados na Rua Barão de Piracicamirim; l) 67 

apresentou demonstrativo da execução orçamentária da PUSP-LQ.  3. A Sra. Salete agradeceu 68 

o apoio da ESALQ e da PUSPLQ na organização da SIPAT. 4. O Sr. Teixeira Mendes informou 69 

que o Grupo de Trabalho para regularização ambiental e fundiária do Campus "Luiz de Queiroz 70 

está se reunindo e elaborando relatórios para serem entregues no primeiro semestre do 71 

próximo ano. Constataram que na área de preservação permanente há diversos pontos que 72 

precisam ser atendidos e solucionados. 5. A Sra Ana Claudia informou que: a) o PECEGE pediu 73 

autorização para instalação de rede particular e o serviço está sendo concluído nesta data; b) 74 

desde a última  terça feira o campus está sofrendo com problemas internet. A causa é externa 75 

ao Campus. 5. O Prof. Ribeiro Rodrigues informou: a)  que faltam sete hectares para que o 76 

Campus conclua o Termo de Ajuste de Conduta estabelecido com o Ministério Público; b) 77 

sobre a divulgação das parcerias estabelecidas pelo o Museu do Esalq Log, mencionado pelo 78 

Prof. Souza Lima,  acredita que devem ser tomadas as devidas providências; c) questões 79 

recorrentes encaminhadas pelos docentes: c.1) criação de novas vagas de estacionamento de 80 

idosos no entorno do Pavilhão de Engenharia. Foi informado que aquele local  já tem o 81 

número vagas de idosos definido na legislação, mas em função do momento da ESALQ que 82 

apresenta número expressivo de  docentes em fase de aposentadoria ou aposentados, a 83 

Prefeitura do Campus assumiu compromissos de estudar a criação de novas vagas naquela 84 

região; c.2)  necessidade de controle de animais domésticos (gatos principalmente) no 85 

campus – O Prof. Souza Lima informou que  a Reitoria da USP tem intenção de normatizar o 86 

controle de animais nos Campi da USP. O  assunto está sendo liderado pelo Gabinete da 87 

Reitoria e conta  com o apoio de especialistas na área. Já existe uma versão preliminar da 88 

normativa, a qual encontra-se sob análise da Procuradoria Geral da USP.  A partir da 89 

publicação desse marco legal, as devidas providências  de controle poderão ser tomadas pelo 90 

Conselho Gestor; c.3)  Possibilidade de carros com selo pernoitar no campus da ESALQ, sem 91 

necessidade de recebimento de notificações de advertência: Foi esclarecido que a Prefeitura 92 
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do Campus disponibiliza um formulário no seu web site, para comunicar a pernoite de 93 

veículos. Foi acatada também, a proposta de criação de um Aviso de Pernoite para carros com 94 

selo no Campus ESALQ, que deverá ser afixado no espelho interno dos carros que necessitarão 95 

pernoitar dentro do Campus por algum motivo, evitando assim o recebimento de notificações 96 

da Guarda Universitária. O modelo desse Aviso de Pernoite estará brevemente disponível no 97 

site da Prefeitura do Campus, para ser impresso e guardado dentro do veículo, para uso em 98 

futuras identificações de pernoite; c.4) Uso de Sopradores para limpeza de folhas do Campus  99 

- O Prof. Ribeiro Rodrigues enfatizou que recebeu inúmeras reclamações do uso desses 100 

sopradores, em função do barulho que fazem, em função de ineficiência dessa ação, já que as 101 

folhas ficam acumuladas na borda do gramado e voltam para as ruas com o tempo, em função 102 

da insalubridade dessa operação, em função da queima desnecessária de combustível fóssil, 103 

etc. A Prefeitura do Campus informou que o assunto será estudado pela equipe de Gestão de 104 

Contrato, juntamente com os responsáveis pela empresa de prestação de serviços de limpeza, 105 

para que o uso de sopradores seja abolido, achando outra solução mais efetiva, como 106 

recolhimento daquelas folhas para compostagem ou outro fim. No caso do contrato 107 

estabelecido com a prestadora de serviços, constar a limpeza com uso de sopradores, o Sr. 108 

Prefeito do Campus comprometeu em conversar com os responsáveis, para reduzir o uso dos 109 

sopradores e/ou redefinição de  horários de uso, evitando atrapalhar aulas e outras atividades. 110 

Durante a vigência deste contrato, não poderá haver modificações, mas a Prefeitura do 111 

Campus acatou a sugestão do Conselho Gestor para que nos contratos futuros seja retirada a 112 

especificação de uso de sopradores na limpeza das áreas comuns do  Campus. 6. O Prof 113 

Bendassolli cumprimentou o Prof Roberto e a Profa Tsai pelo trabalho que estão 114 

desempenhando no Campus, principalmente, nas questões vinculadas à infraestrutura; b) que 115 

a Prefeitura do Campus aditou o contrato de manutenção de áreas verdes no Campus e a área 116 

do CENA foi incluída; c) solicitou  regularidade na irrigação das árvores, nas dependências do 117 

CENA, pelo caminhão pipa, pois a atividade é importante; d) reforçou os cumprimentos a Profa 118 

Tsai pelo trabalho na revitalização do  jardim do  restaurante dos docentes; e) comentou sobre 119 

a iniciativa de servidor do CENA que faz pedido diretamente ao Conselho Gestor, sem 120 

consultar a Administração, como foi o caso da proposta de inutilização de uma guarita 121 

importante para aquele Centro; f) comunicou que está instalando vinte e cinco câmeras de  122 

monitoramento no CENA a começar pela central de aulas. Com referência ao projeto de 123 

combate a incêndios, houve problema na planilha orçamentária, fato que acarretou na 124 

suspensão do processo (agendado para 30/11/2019), e o encerramento do orçamento da 125 

Universidade (01/11/2019) impediu a abertura de licitação ainda em 2019, que será 126 

seguramente retomada no início de 2020; g)  informou que contratou empresa para realizar o 127 

projeto executivo completo da rede elétrica de vários prédios do CENA, exceto o prédio da 128 

administração que já foi contemplado e a obra executada; h) com relação a supressão de 129 

algumas árvores, principalmente aquelas que se encontram próximas ao ponto de ônibus, na 130 

avenida centenário, contatou a Prefeitura Municipal de Piracicaba, a qual irá providenciar a 131 

remoção das mesmas; i) sobre a sugestão de funcionário do CENA, para a instalação de frascos 132 

de álcool gel próximos aos equipamentos de registro eletrônico de ponto, o CENA já possui 133 

alguns locais com frasco de álcool gel nas proximidades dos Registros Eletrônicos de Ponto  e  134 

providenciará a instalação em outros locais necessários; j) que providenciou a  reforma do  135 

laboratório utilizado pela Profa Maria Victoria e informou que o  CENA tem interesse em 136 

continuar com a área anteriormente ocupada, denominado de Laboratório de Análises 137 

Ambientais e Geoprocessamento, existindo a  possibilidade de compartilhar espaço com a 138 
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ADEALQ. Esse assunto deve passar pelo Conselho Deliberativo do CENA. 7. A Profa Tsai 139 

informou que a CODAGE   repassou recursos para aditar o contrato de prestação de serviços 140 

de segurança no Campus, contemplando uma guarita vinte e quatro horas, na região do 141 

incubatório utilizado pelo Prof Gerson Mourão, do Departamento de Zootecnia. Não havendo 142 

mais nenhuma comunicação, passou-se à Parte  III - ORDEM DO DIA - Neste item foram 143 

discutidos os seguintes assuntos: 1.Referendar o pedido de afastamento, sem prejuízo de 144 

rendimentos, da servidora Kelly Beatriz Danelon Anselmo, Técnico de Apoio Educativo da 145 

PUSP-LQ, no período de 28 de setembro a 06 outubro de 2019, para apresentar o trabalho 146 

intitulado: Matemática no Jardim de Infância empregando o método Steam a partir do 147 

Cubismo e da construção de um Box Potato", na Conferência LASERA 2019, realizada na 148 

Universidad de Guanajuato, em Guanajuato, México.  APROVADO.2. Referendar pedido da 149 

Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" ao Departamento de Recursos Humanos da USP 150 

para liberar vaga no Programa de Mobilidade da USP de Técnico para Assuntos 151 

Administrativos, como parte das negociações na aglutinação das seções pessoais. Aprovado. 152 

3. Analisar pedido do servidor Gerhard Waller, fotógrafo da ESALQ, para instituir uma 153 

Campanha de Conscientização dos Pedestres que frequentam o Campus. (Proposta 154 

encaminhada pela Sra Salete Aparecida Gaziola - representante dos servidores técnico e 155 

administrativos). O Conselho Gestor apoia a iniciativa e deliberou em encaminhar para a 156 

Comissão de Mobilidade Sustentável do Campus. 4. A Associação dos Pós-Graduandos da 157 

ESALQ/USP - Gestão 2018/2019 - solicita que seja revista a Portaria que normatiza a 158 

colocação de cartazes / banners no Campus e que passe a explicitar a permissão e/ou 159 

proibição dos locais e materiais de protesto, a fim de evitar desentendimentos entre alunos 160 

e a Guarda Universitária. Foi sugerida o uso de espaço localizado entre a central de aulas e o 161 

restaurante universitário, com a sugestão feita pelo Prof. Ribeiro Rodrigues para aumentar a 162 

iluminação no local. Aprovado. 5. Grupo de alunos, de graduação e de pós-graduação, solicita 163 

a criação da Comissão Ermelinda Queiroz (CEQ) para institucionalizar o grupo que já vem 164 

atuando em prol da defesa e dos direitos das mulheres. O Prof Dourado Neto explicou que 165 

esse diálogo  iniciou-se com a Diretoria da ESALQ,  em janeiro de 2019, e foram apresentados 166 

diversas sugestões, as quais não foram acatadas. Sendo assim, deliberou-se em retirar o 167 

assunto de pauta e encaminhar à Diretoria da ESALQ para entendimentos com os 168 

propositores. 6. O Sindicato dos Trabalhadores da USP - SINTUSP encaminhou pedido aos 169 

seguintes membros: Prof. Dr. Durval Dourado Neto (Prot. 2019.5.1085.11.2); Prof. Dr. José 170 

Albertino Bendassolli (Prot. 2019.5.114.64.0); Profa. Dra. Tsai Siu Mui (Prot. 171 

2019.5.115.64.6); Prof. Dr. João Roberto Spotti Lopes (Prot. 2019.5.1086.11.9); Prof. Dr. 172 

Roberto Arruda de Souza Lima (Prot. 2019.5.816.66.0); Salete Aparecida Gaziola (Prot. 173 

2019.5.1087.11.5) - todos datados de 12 de agosto de 2019, solicitando de imóvel para 174 

instalação da sub sede do SINTUSP. Deliberou-se em encaminhar o assunto para análise e 175 

manifestação da Comissão de  Ocupação Territorial do Campus. 7. Deliberar sobre pedidos de 176 

servidores da Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"  para reduzir  jornada de trabalho 177 

de 40 para 30 horas semanais: 7.1. A servidora Adriana de Fátima Durrer Lopes solicita a 178 

redução de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais pelo  179 

motivo de estar com problema de saúde (Prot. 2019.5.1011.66.6). Aprovado. 7.2. A servidora 180 

da Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz", Sueli Alexandre Bassetti, solicita a redução 181 

de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais para poder cuidar 182 

de sua saúde. APROVADO. 8. Escolha do novo representante de expressão da região, em 183 

função da proximidade do vencimento do mandato do atual representante. Foram 184 
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indicados: Ewerton Barbosa de Melo -Presidente do Rotary Club de Piracicaba 2019-2020;  185 

Engo. Agro. Arnaldo Antonio Bortoletto - Presidente da Cooperativa dos Plantadores de Cana 186 

do Estado de São Paulo; Enga. Florestal Helena Liva Ribeiro Braga -Vice-Presidente da ADEALQ 187 

– Associação dos Ex Alunos da ESALQ. IV - OUTROS ASSUNTOS – 1. Definir a data das 188 

próximas reuniões do Conselho Gestor nos meses de novembro e dezembro de 2019.  O 189 

Senhor Presidente comunicou que a próxima reunião provavelmente será realizada no dia 190 

vinte e nove de novembro, sexta feira, às 14h30 e dia onze de dezembro às 14h30. Esgotados 191 

os assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto 192 

agradeceu a presença de todos, e, às dezesseis horas e vinte minutos, encerrou-se a reunião, 193 

do que para constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 194 

Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 195 

Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  196 
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