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

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

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

septuagésima 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: Prof. José Albertino Bendassolli, 6 

Diretor do CENA, Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor do Centro 7 

de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante dos 8 

Docentes do CENA: Profa Maria Victoria Ramos Ballester; Representante dos Docentes da 9 

ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores não Docentes: 10 

Salete Aparecida Gaziola; Representantes Discentes: Bruno Henrique Guastala, Representante 11 

de Expressão da Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participaram como convidados: Profa. 12 

Tsai Siu Mui, Vice-Diretora do CENA e vice-Prefeita. O Senhor Presidente, abriu a sessão, 13 

cumprimentou os membros presentes e comunicou que o acesso ao Edifício Central para 14 

pessoas externas ao Campus, no horário de almoço, será mediante agendamento, pois a 15 

maioria dos setores estão fechados e a Portaria do Edifício tem dificuldade em liberar a 16 

entrada do interessado sem consultar o setor. Comentou também, que foi realizada a Semana 17 

de Recepção dos Ingressantes e tudo transcorreu em plena normalidade. Em seguida, passou à 18 

palavra ao Prof Antonio Augusto e equipe, os quais apresentaram o projeto de melhoria de 19 

recebimento de fibra ótica no Campus, aprovado pela Superintendência de Tecnologia da 20 

Informação – STI, orçando em quatro milhões de reais.  Parte I – Apreciação e votação da Ata: 21 

A ata da sexagésima nona reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz” 22 

foi aprovada, sem alterações. Passando à Parte II – Expediente - O Sr. Presidente concedeu a 23 

palavra aos Conselheiros: 1. O Prof. Souza Lima informou que: a) na última reunião, a Sra 24 

Salete Gaziola, representante dos servidores não docentes, comentou que recebeu 25 

reclamações sobre o uso de das agências bancárias do Campus por pessoas externas à 26 

Universidade. Diante do citado comentário, se reuniu com os gerentes do Banco do Brasil e do 27 

Santander no Campus, comunicando-lhes o fato e solicitando providências. Eles se 28 

prontificaram a aumentar o número de atendentes nos horários de pico, principalmente, nos 29 

dias  de maior movimento; b) sobre o uso de sopradores no Campus: informou que se reuniu 30 

com a equipe de fiscalização do contrato a fim de organizar melhor os itinerários e horários de 31 

execução do serviço, evitando que a atividade seja realizada próximo aos edifícios em que 32 

estão sendo ministradas aulas. Informou que não há como excluí-los do contrato e nem 33 

eliminar a atividade, pois a alternativa, seria a varrição do Campus, atividade penosa, para 34 

quem o faz; c) informou que pretende regularizar a situação de todos os servidores da PUSP-35 

LQ que estejam executando as suas atividades profissionais na ESALQ ou no CENA. Os 36 

diretores foram consultados quanto ao interesse em receber, definitivamente, os referidos 37 

servidores. Na próxima reunião deste Colegiado, deverá ser submetida à aprovação das citadas 38 

transferências. Comentou que a Prefeitura do Campus necessita de servidores na função de 39 

técnico para assuntos administrativos; d) que está sendo realizada consulta a todos os 40 

servidores da Prefeitura sobre a necessidade de treinamento, com o objetivo de propiciar 41 

treinamentos ao maior número de servidores possível, otimizando os recursos disponibilizados 42 

para tal fim; e) apesar de nos encontrarmos em período de chuva, foi contratada uma empresa 43 

para prestar serviços de podar árvores  na área interna do Campus e na estrada de servidão, 44 

Av. Pedro Morgantti, além de ações pontuais; e) informar  que foi contatado pela  empresa 45 

Carvalhaes Produtos para Laboratórios, a qual pretende doar à PUSP-LQ, como cumprimento 46 
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de promoção Analise & Ganhe, 919250 - Fotometro PF-12 Plus multiparametros portátil 47 

completo – Lote: NPF 12P3528/Validade: 01/01/2049 – Marca: macherey – Nagel e 919380 -48 

Bloco de aquecimento nanocolor mini cap. 6 tubos – SN -Lote: NVM0717 – validade: 49 

01/01/2049 – marca: Macherey –Nagel, para fins de análise, conforme as necessidades na 50 

Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” (Processo No. 2020.1.50.66.2); f) recebeu pedidos 51 

de autorização de uso do SCPRAES para as seguintes entidades: f.a) Instituto de Educação 52 

Física e Esporte  – IPEFE a qual pretende utilizar a pista de atletismo (Prot 2019.5.123.66.6); 53 

f.b) Associação Desportiva de Handebol 15 de Piracicaba (Prot. 2019.5.1199.66.5) – Projeto 54 

Handebol do Futuro, esses compartilhamentos de área não irão prejudicar as atividades do 55 

SCPRAES; g) Corridas no Campus agendadas: g.1) 24/05/2020 - Elas por Elas; g.b)  06/06/2020 56 

– Run for Nigth; g.c) 17/05/2020 – Volta Luiz de Queiroz; h) informou que em breve será 57 

publicado o edital para renovação da CIPA –2020/2021 – vinculada a ESALQ e PUSP-LQ – 58 

solicitou aos dirigentes para incentivarem os servidores de suas Unidades a integrarem a 59 

referida Comissão; i) adiantou que, em breve, será instalado na  Casa do Estudante 60 

Universitário, um jardim vertical na parede que fica de frente à Av. Pádua Dias. O custo 61 

estimado do projeto é de trinta mil reais, incluindo um ano de manutenção; j) destacou que no 62 

próximo dia três de março, reunirá todas as lideranças da PUSP-LQ para receberem o feedback 63 

de pesquisa elaborada pela Sra. Paula Cristina Pinto Sebastião, entre todos os servidores da 64 

PUSP-LQ. Pelos resultados da pesquisa, observou que há necessidade de melhorar a 65 

comunicação entre chefias e liderados, motivo pelo qual, no encontro será incentivado as 66 

equipes conversarem mais entre si; k) está previsto o treinamento da Brigada de Arborista do 67 

Campus “Luiz de Queiroz” - para identificação de  riscos, nos dias onze e doze de março. O 68 

treinamento será ministrado pelo Prof. Demóstenes Ferreira da Silva Filho, do Departamento 69 

de Ciências Florestais; l) encontra-se em andamento proposta de nova organograma da PUSP-70 

LQ. Entre outras alterações, há criação de Seção de Gestão Ambiental; m) por fim, 71 

apresentação das obras com impacto na rotina do Campus: licitações rede de água e lógica; 72 

substituição da rede lógica de Pavilhão de Engenharia, Horticultura e Química, substituição da 73 

rede de agosto, instalação de câmeras nas entradas principais do campus; implantação de 74 

novo sistema de  controle de acesso de veículo ao Campus, substituindo o  selo por tag, o qual 75 

será  gerenciado pelo Sistema Horus e trará mais segurança e controle de entrada de veículos. 76 

O Prof Ribeiro Rodrigues fez a sugestão para rever todos as pessoas credenciadas com acesso 77 

ao Campus, principalmente, tratadores de animais abandonados, continuando, informou que 78 

as estradas vicinais do Campus estão sendo melhoradas. Retomando a palavra, o Senhor 79 

Presidente convidou os docentes: Prof Franco Garcia e Prof Souza Lima a repetirem os seus 80 

comunicados na reunião da Congregação a ser realizada no dia seguinte a este. 2. O Prof 81 

Franco Garcia informou que  está previsto chegar no Campus um link de 100gb com recursos 82 

da FAPESP. Não é um processo rápido, mas o Campus será contemplado. Atualmente, o 83 

projeto apresentado no início desta reunião transformará o acesso à rede lógica de 100 mb 84 

para 10 gb. Destacou que é primordial preparar a infraestrutura do Campus para poder 85 

receber equipamentos de melhoria. O Prof Dourado Neto disse que o Campus será o centro 86 

dos centros de inovação, em um total de oito existentes no Brasil todo. 3. A Sra Salete 87 

comentou que consta na Ordem do Dia, mas enfatizou que a decisão do UBAS Piracicaba em 88 

não mais conceder atestados médicos para os servidores que necessitam comprovar que estão 89 

aptos a praticarem atividades física, tem gerado vários questionamentos. 4. O Prof Ribeiro 90 

Rodrigues comentou: a) sobre o Projeto de Restauração para conclusão do TAC do Campus. 91 

Foi contratada uma empesa Cedro Paisagismo, com início previsto em vinte e sete de 92 
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fevereiro, sob fiscalização da equipe da PUSP-LQ. Consta no edital da licitação, que após a 93 

assinatura do contrato seria feito o plantio de mudas em um prazo de sessenta dias. Acontece 94 

que o contrato foi assinado tardiamente e no projeto não foi observado o controle de 95 

carrapatos na área em que haverá o plantio. Sendo assim, informou que o ideal seria transferir 96 

o plantio para mês de outubro e no momento, preparar a área, pois, há necessidade de 97 

algumas adequações. A empresa está de acordo com as alterações propostas. O Prof Souza 98 

Lima comentou que todos os argumentos são convincentes, mas a Procuradoria Geral irá 99 

perguntar porque não foi previsto essas etapas e será necessário elaborar uma justificativa 100 

convincente. Considerando-se que o prazo para conclusão dos trabalhos é de trinta e seis 101 

meses, foi sugerido que seguissem a execução do contrato da melhor forma possível e, se no 102 

final, for necessário prorrogar o contrato, elabora-se as justificativas; b) Prosseguindo,  103 

comentou que recebeu sugestões para melhorar a parede localizada na parte de trás da 104 

Colônia Central, pois, está necessitando de melhorias, pintura etc; c) uso do campus por 105 

pedestres para caminhada: está piorando a cada dia. Sugeriu fazer uma faixa, de um dos lados 106 

da Alameda das Sibipirunas, destinada a caminhada. O Sr Ewerton comentou que é uma 107 

questão de orientar às pessoas. O Prof Souza Lima informou que foram colocadas duas placas 108 

grandes nas principais entradas do Campus, colocando restrições de uso do espaço. Mesmo 109 

assim, irá buscar algumas alternativas; d) cumprimentou o Prof. Souza Lima pela iniciativa de 110 

reorganização administrativa da Prefeitura, incluindo um Serviço de Gestão Ambiental do 111 

Campus; e) sugeriu aumentar o número de bancos e áreas de descanso no campus. 5. O Prof 112 

Bendassoli usou a palavra para: a) agradecer a presença do Prof. Souza Lima na reunião do 113 

Conselho Deliberativo do CENA no último dia onze de fevereiro; b) destacar a importância do 114 

Projeto de Combate à Incêndios (AVCB) e rede lógica do CENA, devido à necessidade de 115 

cumprir a legislação. O CENA já publicou edital para licitar o projeto para abastecimento de 116 

água, rede lógica e para combate à incêndio. Obteve recursos na Superintendência de Espaço 117 

Físico da USP (SEF/USP), a licitação está prevista para o dia três de abril. Destaca-se ainda em 118 

complemento as ações de segurança e condições para o obter o AVCB os seguintes projetos, 119 

em andamento: rede de para raio, adequações elétricas dos prédios, adequações das redes de 120 

GLP e Gases Especiais, escada de emergência, entre outros periféricos; c) reunião dos 121 

dirigentes da USP será realizada nos próximos dias vinte e sete e vinte e oito de março; d) 122 

solicitou à Prefeitura do Campus Luiz de Queiroz melhorias do gradil do CENA no contorno da  123 

Av Centenário; e) que o prédio anteriormente utilizado pela  equipe da Profa  Maria Victoria 124 

Ramos Ballester foi desocupado e uma parte do referido laboratório será ocupado pelo  Prof 125 

Luciano Martins Verdade da Divisão de Funcionamento de Ecossistemas Tropicais do CENA e 126 

outra parte pela ADEALQ; f) que, no período de dezesseis a vinte e sete de março, a equipe da 127 

Seção Técnica de Proteção Radiológica do CENA oferecerá Curso de Proteção Radiológica 128 

aberto a todos os servidores do campus e profissionais da área de todo o país; g) que o CENA 129 

está reavaliando o organograma, seguindo recomendação da Reitoria; h) que estão sendo 130 

instaladas câmeras no CENA e o manejo de animais abandonados no Campus melhorou, 131 

depois que a administração  conversou com os funcionários que eram tratadores. Uma 132 

servidora parou de alimentar os animais e adotou cinco daqueles animais, que ficavam 133 

localizados próximo ao prédio da administração do CENA.; i) endossou as palavras do Prof 134 

Souza Lima no que se refere aos aditamentos de contrato. Teve um contrato aditado e o 135 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo observou que os problemas têm que ser 136 

antecipados para se evitar aditivos; j) que o CENA estará recebendo, nos próximos seis meses, 137 

quatro novos docentes, sendo três provenientes de concurso (primeiro concurso no presente 138 
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mês) e um por transferência, sem contrapartida, do IQ/USP. 6. A Profa Maria Victoria 139 

informou que foram reformadas as instalações da área ocupado pelos alunos de pós-140 

graduação do CENA, fato que foi benéfico aos alunos, pois o espaço foi ampliado e 141 

proporcionou a instalação de vinte microcomputadores. Não havendo mais nenhuma 142 

comunicação, passou-se à Parte  III - ORDEM DO DIA  -.Nesta parte foram analisados os 143 

seguintes assuntos: 1 – Alteração de Comissões: a) Proposta de alteração da Presidência da 144 

Comissão Técnica Permanente de Prevenção e Controle da Febre Maculosa Brasileira no 145 

Campus "Luiz de Queiroz" (Proc. 14.1.128.66.5): Em função de o Prof. Dr. Gilberto José de 146 

Moraes ter se aposentado, foi proposta a indicação da Dra. Aurea Maria Oliveira Canavessi, 147 

médica veterinária, lotada na PUSP-LQ para assumir a presidência da Comissão e o Prof.Dr. 148 

Gilberto José de Moraes continua na comissão, como membro. Aprovado com recomendação 149 

de agradecimento à contribuição dos dois envolvidos. b)-Proposta de alteração da Comissão 150 

Técnica Permanente de Combate ao Mosquito Aedes aegypti: Em função do  Sr. Aloísio Bispo 151 

dos Santos ter pedido o seu desligamento da presidência da Comissão, propõe a indicação do 152 

Sr. Marcio Eiti Kaneko, do CeTI-LQ para assumir a  referida função. (Prot. 2020.5.2.84.3 - Proc. 153 

17.1.186.66.8). Aprovado com recomendação de agradecimento à contribuição dos dois 154 

envolvidos; c) O Programa de Reabilitação Profissional do Campus "Luiz de Queiroz" 155 

apresenta relatório de atividades realizadas em 2019. (Protoc.  2020.5.167.66.4). Aprovado. 156 

2. Sobre a utilização de áreas comuns do Campus: a) Fisioterapeuta, solicita autorização para 157 

oferecer aulas de alongamento e equilíbrio no gramado central do Campus. Aprovado desde 158 

que a atividade seja no gramado em frente à bica e que seja gratuita; b) Sobre a utilização das 159 

áreas comuns do Campus: servidor sugere melhorias no calçamento e sinalização para 160 

pedestres no Campus. (Proposta encaminhada pela representação dos servidores não-161 

docentes). A CIPA já fez esse pedido e a Prefeitura do Campus fez algumas melhorias. 162 

Entretanto, o custo é alto e o serviço está sendo feito em partes, juntamente com projetos de 163 

mobilidade, prevendo melhorias. Foi sugerido a colocação de uma faixa, para os pedestres 164 

caminharem na Alameda das Sibipirunas, pois andam no meio da rua. O Prof Roberto 165 

comentou que a pintura de solo deve ser bem estudada, pois a tinta utilizada é escorregadia e 166 

pode provocar acidentes. 3. A representação dos servidores não-docentes solicita que seja 167 

proposto ao  UBAS-Piracicaba reavaliar a decisão quanto ao e-mail encaminhado em 20 de 168 

dezembro de 2020 às 09:44 : "...exames para atividade física e piscina, não são autorizados 169 

realizá-los na UBAS ou na Prestadora de Assistência à Saúde UNIMED (consultórios) ".  Essa 170 

decisão tem causado descontentamento entre os servidores, pois atividade física é uma 171 

recomendação médica geral, tanto para prevenção de doenças, quanto à manutenção da 172 

saúde. Conversou com as responsáveis do UBAS Piracicaba, mas não encontrou uma resposta 173 

convincente. Deliberou-se que as Sra Salete Gaziola e Sra Roberta Bacha deverão ir ao UBAS 174 

para apurarem os fatos. 4. A Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" solicita ocupar o 175 

imóvel localizado na esquina da Alameda das Sibipirunas com a Rua Duque de Caxias (antigo 176 

NUPEGEL) para instalação da Divisão de Manutenção e Operação e Divisão de Espaço Físico, 177 

a fim de otimizar os serviços das referidas divisões. Com essa alteração, as divisões ficarão 178 

mais próximas às seções de serviço da Prefeitura, otimizando a logística e comunicação. 179 

Aprovado. 5. A Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN solicita uma sala no 180 

Campus para alocar sete servidores daquela Superintendência, duas mesas, dois armários 181 

pequenos e área para guardar duas viaturas. Deliberou-se em retirar o assunto de pauta e 182 

encaminhar para análise da Comissão de Ocupação Territorial do Campus. Esgotados os 183 

assuntos da Ordem do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado Neto agradeceu 184 
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a presença de todos, e, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, encerrou-se a reunião, 185 

do que para constar, eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 186 

Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 187 

Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  188 

 189 

 190 

 191 

Presidente do Conselho Gestor e 192 

Diretor da ESALQ 193 

 194 

 195 

Diretor do CENA                                                                       Prefeito do Campus   196 

 197 

 198 

Diretor do CeTI-LQ 199 

 200 

 201 

Representante dos Docentes da ESALQ     Representante dos Docentes do CENA                                 202 

 203 

 204 

Representante dos Servidores Não-Docentes         Representante Discente                        205 

 206 

 207 

Representante de Expressão da Região 208 


