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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP “LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e hum, às 2 
quatorze horas, pelo sistema remoto de comunicação, Plataforma GoogleMeet, realizou-se a 3 
septuagésima quarta reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, 4 
sob a presidência do Prof. José Albertino Bendassolli, Diretor do CENA e presidente do 5 
Conselho Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria da ESALQ: Prof. João 6 
Roberto Spotti Lopes, vice-diretor, Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; 7 
Diretor do Centro de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; 8 
Representante dos Docentes do CENA: Profa Maria Victoria Ramos Ballester; Representante 9 
dos Docentes da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores 10 
não Docentes: Salete Aparecida Gaziola; Representantes Discentes: Carolina Ferraz dos 11 
Santos; Representante de Expressão da Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participaram 12 
como convidados: Sr João Carlos Teixeira Mendes, representante dos servidores – suplente e 13 
Henrique Mazzini Afonso – representante dos discentes – suplente. O Senhor Presidente, abriu 14 
a sessão, cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: 15 
discussão e aprovação da ata da septuagésima terceira reunião ordinária do Conselho Gestor 16 
do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Dando continuidade, passou à Parte II – 17 
Expediente: Nesta parte, usou a palavra para: a) dar boas vindas aos representantes discentes 18 
recém eleitos desejando-lhes profícua gestão; b) informar questão abertas as inscrições para a 19 
escolha dos representantes docentes do CENA e da ESALQ junto a este conselho, até o dia 20 
quinze de março. A eleição ocorrerá em vinte e cinco de março; c) reforçou a data das 21 
próximas reuniões deste Colegiado, previamente agendadas; d) informar que no próximo dia 22 
vinte e cinco o Campus receberá a visita do Prof. Dr. Tercio Ambrizzi, Superintendente de 23 
Gestão Ambiental da USP. Na programação da visita, está o lançamento do livro “Aves do 24 
Campus “Luiz de Queiroz”, apresentação de projetos ambientais a serem desenvolvidos neste 25 
ano, prestação de contas de projetos desenvolvidos com recursos da SGA e visita às obras de 26 
melhorias ambientais; e) cumprimentar o Prof Ricardo Ribeiro Rodrigues pela entrevista 27 
concedida ao Programa Fantástico, da Rede Globo, no dia anterior, destacando a credibilidade 28 
dos especialistas da Universidade de São Paulo; f) informou sobre as principais realizações do 29 
CENA no que se refere a obras: aquisição de equipamentos de combate a incêndio, melhoria 30 
da rede lógica, realização do processo licitatório de combate a incêndio, escada de emergência 31 
no prédio da Química Analítica e melhoria de rede elétrica. g) na área de pesquisa, destacou a 32 
contribuição da Profa Tsai com atividades desenvolvidas pelo laboratório de testes para COVID 33 
19, localizado no prédio do BIOCEMA, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho, 34 
referente as realizações de testes RT-PCR. A cada quinze dias pretendemos realizar o teste nos 35 
servidores que estão atuando presencialmente; h) cumprimentar o empenho do Prof Souza 36 
Lima e equipe na condução de obras no campus, em especial, a substituição das redes de água 37 
e esgoto do Campus, em conjunto a passagem de fibra ótica; i) externar condolências à família 38 
do servidor Aparecido Messias do Nascimento – Jacaré, ocorrido no último dia dezessete. 39 
Destacou a dedicação do referido servidor e o seu espírito filantrópico. O Prof Franco Garcia 40 
endossou as palavras do Sr Presidente; j) informar que no próximo dia vinte e três ocorrerá a 41 
primeira reunião dos Dirigentes da USP neste ano; k) comentar sobre reunião realizada com o 42 
Sr Prefeito Municipal de Piracicaba, ocasião em que participaram o Magnífico Reitor da USP, 43 
dirigentes do Campus “Luiz de Queiroz” e o Prof Luiz Gustavo Nussio, da CODAGE, para tratar 44 
de assuntos relacionados ao Projeto USP Municípios; l) informar que participou de reunião 45 
com o Presidente do SEMAE  para propor parceria em projeto de saneamento, monitoramento 46 
de água bruta e redução de compostos orgânicos, no qual integram também, docentes da 47 
Escola Politécnica da USP. 2.  O Prof Franco Garcia informou: a) que, com o apoio da Prefeitura 48 
do Campus, as bobinas de fibra sertão transportadas ao Campus o que agilizará a obra em 49 
andamento, pois estão disponíveis para uso. Além disso, houve uma economia orçamentária 50 
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da ordem de um milhão e seiscentos mil reais; b) que graças a essa obra o Campus será 51 
beneficiado com a chegada de fibras óticas, interligando-se aos demais Campi da USP. O 52 
cabeamento passará pela Rodovia “Luiz de Queiroz”. Destacou a relevância dessa obra para o 53 
Campus; c) sobre a construção de um data center, comunicou que não há recursos para a 54 
construção de um novo prédio, por isso, será reformado um espaço na Casa 2 da CETi-LQ, local 55 
onde funcionava o antigo anfiteatro. Pediu ajuda da equipe de compras da PUSP-LQ para as 56 
aquisições necessárias. O Prof Souza Lima informou que se trata de uma questão de acertar o 57 
cronograma de aquisições. 3. O Prof. Spotti Lopes informou que o Prof Dourado Neto 58 
encontra-se em viagem, por isso, está o substituindo nesta reunião. Elogiou os esforços do 59 
Prof Franco Garcia e as melhorias que está trazendo ao Campus, com a modernização da 60 
infraestrutura de rede de informática. Também, em nome da Diretoria da ESALQ, externou as 61 
suas condolências à família do servidor Jacaré.  4. O Prof Ribeiro Rodrigues agradeceu as 62 
palavras inicias a seu respeito. Comunicou: a) que a recuperação das Áreas de Preservação 63 
Permanente do Campus está em andamento e atualmente, encontra-se em fase final de 64 
plantio dos últimos 7ha. Destacou que uma dissertação de mestrado em andamento mostrará 65 
que a cobertura de florestas nativas do campus LQ aumento em 140ha nos últimos 15 anos e, 66 
ainda assim, aumentou sua produção agrícola, em função da melhoria dos índices de 67 
produtividade. Esse deverá ser um exemplo para demais campi da USP e para todos os campi 68 
universitários da área agrícola do mundo; b) que encaminhou mensagem aos docentes da 69 
ESALQ sobre a renovação do representante neste colegiado e da importância da sua 70 
renovação; c) que dois docentes pediram esclarecimentos sobre a obra de remodelação da 71 
entrada do Campus. O Prof Souza Lima informou que se trata da recuperação da entrada 72 
principal do campus para ser utilizada em determinados horários específicos e, em ocasiões 73 
especiais. Informou também, que esse assunto foi apresento pelo Prof Dourado Neto na 74 
última reunião do CTA; d) comentou que o Departamento de Zootecnia pretende transformar 75 
a lagoa do Monte Olimpo em Micro Bacia Modelo, restaurando 7ha de área agrícola de baixa 76 
aptidão. O Prof Bendassolli elogiou as iniciativas e sugeriu que a ESALQ insira em seu web site 77 
o projeto de remodelação da entrada Principal do Campus. Lembrou que seria interessante, 78 
também, o Campus investir na remodelação da Portaria do CENA. 5. A Profa Maria Victoria 79 
externou a sua satisfação em participar deste Colegiado e informou que estimulará, entre os 80 
seus pares, a renovação dos representantes dos docentes do CENA junto a este Colegiado. 6. A 81 
Sra Salete usou a palavra para dar as condolências à família do servidor Jacaré, pessoa muito 82 
querida por todos. 7. O Sr Ewerton usou a palavra para elogiar o projeto de modernização das 83 
fibras óticas do Campus, o que representa um grande avanço. Pela sua experiência na área de 84 
TI, sabe da importância que essa iniciativa representa para a instituição. 8. A Acadêmica 85 
Carolina agradeceu as boas vindas recebidas, informou que tomou a iniciativa de consultar os 86 
seus pares a fim de levantar demandas para serem apresentadas nesta reunião. Pretende fazer 87 
essa ponte. As demandas que recebeu dos acadêmicos foram as seguintes: a) sobre a 88 
denominação do Centro de Vivência, assunto que se encontra na Ordem do Dia; b) qualidade 89 
da refeição servida no Restaurante Universitário; c) falta de qualidade da água distribuída no 90 
Campus; d) falta de água no Departamento de Fitotecnia, fato que atrapalha a condução de 91 
experimentos; e) relataram que foram vistos cães soltos pelo Campus; f) necessidade de 92 
manutenção das residências na Vila Estudantil e poda de grama. 9. O Prof Souza Lima 93 
esclareceu que a qualidade da água distribuída no campus será sanada com a obra em 94 
andamento. Quanto à ocorrência de falta de água, a Divisão de manutenção e Operação deve 95 
ser informada, quando fatos dessa natureza ocorrer, pois, pode ter sido causada pelo 96 
desligamento da rede, problema no bombeamento, vazamento etc. Informou que a atual rede 97 
de distribuição será totalmente substituída. Pediu um pouco de paciência, pois, ao ligar a nova 98 
rede de distribuição, pode ser que surjam alguns problemas. A manutenção da Vila Estudantil 99 
deve ser direcionada à equipe da Divisão de Atendimento à Comunidade – DVATCOM. Animais 100 
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abandonados, falará a seguir em seu comunicado. Quanto à qualidade das refeições servidas 101 
no restaurante, informou que no ano passado um aluno reclamou da aparência da carne, 102 
suspeitando-se que a carne servida estava contaminada. Foi constado que a aparência da 103 
carne estava modificada em virtude de possível reação a vacina que o animal deve ter tomado. 104 
No caso, a carne de cupim é comercializada em peça inteira. Foram consultados diversos 105 
especialistas no assunto, os quais foram unânimes em afirmar que não se tratava de 106 
cisticercose como foi cogitado pelo reclamante. Em breve, a PUSP-LQ irá divulgar a informação 107 
completa sobre o assunto. Prosseguindo, usou a palavra para informar: a) que a PUSP-LQ está 108 
fazendo teste de COVID 19 em todos os alunos residentes nas moradias estudantis, equipe de 109 
funcionários terceirizados e em seus servidores. Tem ocorrido resultados casos positivos, os 110 
quais foram encaminhados ao Laboratório do CENA, para contra-prova; b)  que tem se reunido 111 
com os novos dirigentes da Prefeitura Municipal de Piracicaba, a saber: Semuttran: para tratar 112 
de assuntos relacionados à mobilidade urbana, como a instalação de ciclofaixas/ciclovias nas 113 
imediações do Campus a fim de propiciar facilidades aos ciclistas que chegam ao Campus, 114 
sugestão para a instalação de racks na frente dos ônibus, propiciando o transporte de 115 
bicicletas. Foi organizado um grupo, com pessoas de diversos segmentos da cidade, para 116 
elaborarem em conjunto, uma plano de mobilidade para a cidade; Secretaria Municipal de 117 
Saúde: para tratar de assunto relacionado aos animais abandonados no Campus, uma vez que 118 
o Centro de Zoonoses de Piracicaba está vinculado àquela secretaria. Espera-se reunir esforços 119 
para tratar o assunto, como a elaboração de campanhas e de vídeos educativos entre outras 120 
iniciativas. No Campus “Luiz de Queiroz”, a maioria dos animais abandonados são gatos. A 121 
ocorrência de cães é bem esporádica. Secretaria Municipal de Defesa do  Meio Ambiente - 122 
SEDEMA: Existe a intenção de aproximá-la da Superintendência de Gestão Ambiental da USP. 123 
Inclusive, o Prof. Dr. Marcos Kamogawa, atual secretário da SEDEMA, participará da reunião 124 
com o Prof Tercio Ambrizzi, na próxima semana. Existe a intenção de se implantar o projeto 125 
proposto pelo Prof Antonio Roque Dechen, de se plantar ipês nas entradas da cidade. Em 126 
seguida, mostrou o projeto da obra que está sendo executada na entrada do Campus, 127 
destacando a construção de bolsões de estacionamento, ciclofaixas, conectado com o Plano de 128 
Mobilidade da cidade. Informou a conclusão da obra de travessia de animais na Via Pedro 129 
Morgatti, cujo objetivo principal é possibilitar a travessia de animais, evitando-se que eles 130 
atravessem a Av Pedro Morgantti, podendo ser atropelados.  Sobre os projetos de obras a 131 
serem desenvolvidos neste ano, relatou que pretende criar ambientes de vivência no Campus, 132 
equipados com rede wi fi, bancos ...etc  também consta em seu planejamento, a reforma da 133 
Colônia Central, aproveitando melhor o espaço anteriormente ocupado pelo Restaurante 134 
Universitário, adaptando-o para abrigar uma ampla lanchonete, recepção do Campus . O Prof 135 
Bendassolli elogiou as iniciativas da Prefeitura do Campus.  10. O Acadêmico Henrique 136 
informou que está matriculado no quarto ano de Gestão Ambiental e está em pleno contato 137 
com a Carolina. 11. O Sr João Carlos parabenizou todas as iniciativas de melhorias que estão 138 
ocorrendo no Campus, destacando as obras de TI, substituição da rede de água e de esgoto e 139 
relatou que é evidente que, apesar da pandemia, parece que o Campus não parou, pelo 140 
contrário,foram realizadas muitas atividades., fruto de servidores comprometidos e engajados. 141 
Não havendo mais nenhuma comunicação, passou-se à Parte III – ORDEM DO DIA. Nesta parte 142 
foram analisados os seguintes assuntos: 3.1. Deliberar sobre pedido do Prof Dr. Ciro Abbud 143 
Righi, Presidente da Comissão de Mobilidade, para revisão dos membros da referida 144 
Comissão. Considerando-se que algumas Comissões não têm mandato definido, deliberou-se 145 
que a renovação de todas as Comissões vinculadas ao Conselho Gestor do Campus deve 146 
ocorrer após a renovação do Colegiado, a cada dois anos, no mês de maio.  Sendo assim, a 147 
renovação proposta pelo Prof Righi será apreciada no mês de maio de 2021.  3.2. Deliberar 148 
sobre pedido da Associação dos Amigos do XV de Piracicaba (Processo 2021.1.44.66.3) – O 149 
pedido da Associação Amigos do XV de Piracicaba para o uso compartilhado das dependências 150 
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da praça esportiva deste Campus foi aprovado por unanimidade, pelo período de 20 anos, 151 
visando ao desenvolvimento de trabalho social, possibilitando crianças e adolescentes 152 
carentes chegarem à categoria de futebol profissional em Piracicaba e Região. Essa Permissão 153 
de Uso de Espaço propiciará que a referida Associação obtenha recursos via Lei Federal de 154 
Incentivo ao Esporte, para poder investir em melhorias no local a ser utilizado. 3.3.Deliberar 155 
sobre regularização de  áreas ocupadas pela Prefeitura Municipal de Piracicaba: a) Jardim 156 
Zoológico Municipal (Processo 2012.1.475.66.5) – O assunto foi discutido pelos Conselheiros, 157 
os quais foram informados que a referida área possui uma extensão de 4.800 m2  e que Esse 158 
assunto está registrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba nos autos 2002-8099. A 159 
Universidade de São Paulo, por meio da Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz”, já fez 160 
diversas investidas com aquele órgão municipal, tentando regularizar o uso da área, mas não 161 
obteve sucesso. Foi sugerido que os Dirigentes do Campus exponham o assunto ao Prefeito 162 
Municipal, que assumiu o cargo recentemente, para que ele se inteire do assunto, objetivando 163 
uma solução definitiva ao assunto. b) Estação de Tratamento de Esgoto (Processo: 164 
2017.1.568.66.8 e 88.1.1059.11.3) Os conselheiros tomaram ciência dessa pendência  e de 165 
todos os esforços realizados pela Prefeitura do Campus com o objetivo de se regularizar o uso 166 
da  área da Universidade de São Paulo ocupada pela Estação de Tratamento de Esgoto. O 167 
histórico do uso dessa área é o seguinte: Em 02 de maio de 1996 foi estabelecido um contrato 168 
de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel  entre a USP e o SEMAE – Serviço Municipal de 169 
água e Esgoto- autarquia municipal, pelo prazo de 20 anos, o qual encontra-se vencido. Foi 170 
sugerido que os Dirigentes do Campus exponham o assunto ao Prefeito Municipal, que 171 
assumiu o cargo recentemente, para que ele se inteire do assunto, objetivando uma solução 172 
definitiva ao assunto. 3.4. O Prof Dr Paulo Eduardo Moruzzi Marques, representando Adusp, 173 
Sintusp, APG, DCE e Calq, sugere denominar o Centro de Vivência do Campus, como Centro 174 
de Vivência Luiz Hirata, em homenagem aos 50 anos da morte desse ex aluno da Escola 175 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". O assunto foi aprovado por unanimidade e deve ser 176 
encaminhado à Procuradoria Geral da USP para análise e manifestação. Esgotada a Ordem do 177 
dia e não havendo nada mais a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos deu-se por 178 
encerrada a reunião e eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 179 
Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 180 
Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  181 
 182 
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