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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ DE 1 
QUEIROZ”. Aos onze dias do mês de dezembro 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 
nona reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a 4 
presidência do Prof. Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e presidente do Conselho Gestor 5 
do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria do CENA: Profa. Tsai Siu Mui, Diretora em 6 
Exercício, Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro de 7 
Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos Docentes 8 
da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores não Docentes: 9 
Salete Aparecida Gaziola; Representantes Discentes: Bruno Henrique Guastala, Representante 10 
de Expressão da Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participaram como convidados: Engo. 11 
João Carlos Teixeira Mendes, representante dos servidores técnico e administrativos - 12 
suplente, Sra. Ana Claudia de Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção do CETi-LQ e 13 
Lucas Infante Cagale, representante discente – suplente. Justificaram a ausência: os 14 
Representantes dos docentes do CENA. O Senhor Presidente, abriu a sessão, cumprimentou 15 
os membros presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e aprovação da ata da 16 
sexagésima oitava reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual 17 
foi aprovada. Dando continuidade, passou à Parte II – Expediente: O Sr. Presidente deu as 18 
boas vindas ao Sr. Ewerton Barbosa de Melo, Representante de Expressão da Região, indicado 19 
pelo Magnífico Reitor e aos novos representantes discentes, Bruno Henrique Guastala (Titular) 20 
e Lucas Infante Cagale (suplente), eleitos pelos seus pares, com mandato de quatro de 21 
dezembro de dois mil e dezenove a três de dezembro de dois mil e vinte. O Sr. Ewerton se 22 
apresentou, informando que trabalhou na Caterpillar, e atualmente é presidente do Rotary 23 
Clube participando como membro, há mais de 20 anos. Dando continuidade, o Sr. Presidente 24 
passou a palavra aos Senhores Membros.  1. O Prof. Souza Lima informou que: a) conforme 25 
solicitação recebida de docente do LES-11 foi ampliada o número de vagas reservadas para 26 
idosos no entorno do Pavilhão de Engenharia, porém, o usuário da deverá identificar o veículo 27 
com a devida credencial. Antes de implantar esse projeto, consultou os três chefes de 28 
departamento que ocupam o Pavilhão de Engenharia, os quais se manifestaram favoráveis; b) 29 
sobre as travas de rodas de veículos estacionados irregularmente ou que pernoitam no 30 
Campus, sem comunicação, confirmou a necessidade de manter o controle de veículos; c) 31 
sobre a criação de mais uma saída do Campus, para atender veículos grandes: está sendo 32 
estudada uma opção. Dada à urgência do ESALQ LOG, foi concedida uma nova alternativa, a 33 
qual foi acatada; porém, para viabilizar o projeto, há necessidade de aprovação pela Prefeitura 34 
Municipal de Piracicaba; d) sobre as obras da PUSP-LQ: rede lógica: a licitação foi realizada, 35 
porém, a empresa vencedora da licitação deverá alterar os materiais, pois a área técnica não 36 
aceitou a proposta. Nesse caso, ou a empresa substitui os materiais ou apresenta justificativa 37 
que os materiais sugeridos possuem a mesma eficiência daqueles elencados no edital de 38 
compra. Caso não atenda as esses pré-requisitos, será desclassificada; substituição da rede de 39 
água e de esgoto: durante o período de execução da obra, será necessário utilizar água do 40 
SEMAE, pelo período de sessenta a cento e vinte dias.  O Sr. Presidente elucidou as 41 
dificuldades que o Campus possui na distribuição da água e do esgoto e a necessidade de 42 
passagem de fibra óptica. 2. O Prof. Franco Garcia manifestou sua satisfação em receber 43 
notícias como esta, principalmente sobre a modernização da infraestrutura de fibra ótica do 44 
Campus. Informou que nesse projeto serão investidos, inicialmente, quatro milhões pela STI e 45 
que há outros projetos previstos que beneficiarão o Campus. 3.  A Sra. Ana Claudia manifestou 46 
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a sua satisfação em participar do evento de Ação de Graças realizado na manhã deste dia, que, 47 
pela primeira vez, foi organizado com membros de todas as Unidades do campus, inclusive, 48 
como mestre de cerimônia.  4. O Acad. Cagale manifestou sua alegria em participar deste 49 
Colegiado e a sua preocupação com os gatos abandonados no Campus. 5. A Sra. Salete 50 
cumprimentou todos os envolvidos pela organização do evento de Ação de Graças realizado 51 
nesta manhã. Continuando, informou que recebeu manifestação de funcionários quanto ao 52 
uso das agências bancárias por pessoas externas ao Campus. A Profa Tsai apoiou o comunicado 53 
da Sra. Salete. Em sua opinião, essas reinvindicações são importantes para melhorar o sistema 54 
de controle de acesso ao Campus, ações de cidadanias etc. Falou que é necessário trabalhar no 55 
caso dos gatos abandonados no Campus, embora tenha observado a redução do número de 56 
felinos abandonados no CENA, viu algumas gaiolas para capturar os citados animais próximo 57 
ao CCIn. Prosseguindo, o Prof. Dourado Neto reforçou a necessidade de implantação do 58 
projeto de rede lógica, pois irá propiciar melhorias nas áreas de segurança, atividades 59 
administrativas e nas atividades de graduação e de pós-graduação. Comunicou que, 60 
juntamente com a Prefeitura do Campus, irá recuperar o Jardim Francês ao lado do Centro de 61 
Educação, Ciências e Artes Luiz de Queiroz, possivelmente no próximo ano, assim como o 62 
jardim localizado atrás do Edifício Central e Jardim Sensorial. Este último acoplado, ao Projeto 63 
de Equoterapia. 6) O Prof. Ribeiro Rodrigues comentou sobre o cumprimento do Termo de 64 
Ajuste de Conduta. Informou que faltam sete hectares para conclui-lo. Acredita que até o final 65 
do próximo ano, o TAC esteja concluído. Não havendo mais nenhuma comunicação, passou-se 66 
à Parte III - ORDEM DO DIA - Neste item foram discutidos os seguintes assuntos: 3.1. A 67 
servidora Rosa Helena Dias, número USP 2010115, Auxiliar de Administração, solicita 68 
transferência da Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" para a Escola Superior de 69 
Agricultura "Luiz de Queiroz", onde já atua (Centro de Educação Ciências e Artes - SVCEx)) 70 
(Processo 97.1.507.66.9). Aprovado. O Prof Souza Lima informou que pretende regularizar a 71 
situação de todos os funcionários da PUSP-LQ que se encontram prestando serviços fora de 72 
sua lotação. 3.2. Deliberar sobre a implantação do projeto: Revolução dos Baldinhos - 73 
Campus "Luiz de Queiroz", desenvolvido pelo Prof. Dr. Marcos Kamogawa - Coordenador do 74 
CEPARA e Sra. Ana Maria Meira, Programa USP Recicla - Proc. 2019.1.637.66.1. O Prof. 75 
Kamogawa, acompanhado da Sra. Ana Maria Meira de Lello apresentaram o projeto aos 76 
Conselheiros e tiraram as dúvidas. A Profa. Tsai observou que a proposta não comtemplava o 77 
CENA. Na sequência, o assunto foi colocado em votação e a implantação do projeto foi 78 
aprovada.  3.3. Apresentação do Resumo dos projetos ambientais do Campus 2020 – 79 
sugestões de projetos para serem encaminhados à Superintendência de Gestão Ambiental 80 
divididos em duas etapas: 1ª e 2ª etapas, nos valores de cento e vinte e um mil e setecentos 81 
e oito reais e oito centavos e quinhentos mil reais, respectivamente. O Prof. Souza Lima 82 
sugeriu encaminhar as duas etapas de projetos. Houve algumas sugestões, como no Projeto de 83 
Mobilidade que haja um estudo de sua implantação e que o projeto seja discutido 84 
previamente e não imposto. Sobre o projeto de trilhas, incluir o desenvolvimento de um 85 
aplicativo das trilhas do parque, o qual irá auxiliar na identificação de árvores ou procurar 86 
determinada árvore, utilizando o sistema GPS de localização. Ordem de grandeza em torno de 87 
dezoito a vinte mil reais. A proposta foi aprovada com as sugestões.  OUTROS ASSUNTOS – 1. 88 
Definir a data das próximas reuniões do Conselho Gestor para o primeiro semestre de 2020 -  89 
O Senhor Presidente consultou a possibilidade de que as próximas reuniões deste Colegiado 90 
sejam realizadas nas seguintes datas: 19/02, 18/03, 29/04, 20/05 e 24/06, às quartas-feiras, às 91 
14h30. aprovado. 2. Apresentação pelo Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza Lima, Prefeito do 92 
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Campus USP "Luiz de Queiroz, de proposta para o controle dos animais domésticos 93 
abandonados no Campus " e o projeto denominado "Abandono Zero" com o apoio do Prof. 94 
Dr. Adroaldo Zanello, da FZA/ Pirassununga e Engo. Agro. Paulo Bezerra. Após as 95 
apresentações. Os assuntos foram colocados em votação e aprovados. Esgotados os assuntos 96 
da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto agradeceu a 97 
presença de todos, e, às dezesseis horas e vinte minutos, encerrou-se a reunião, do que para 98 
constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente 99 
Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor 100 
Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  101 
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