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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
USP “LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e hum, 2 
às quatorze horas e trinta minutos, pelo sistema remoto de comunicação, Plataforma 3 
GoogleMeet, realizou-se a septuagésima nona reunião ordinária do Conselho Gestor do 4 
Campus USP “Luiz de Queiroz”, sob a presidência do Prof. Durval Dourado Neto, Diretor da 5 
ESALQ e presidente do Conselho Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria 6 
do CENA: Profa. Tsai Siu Mui – vice-diretora; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de 7 
Souza Lima; Diretor do Centro de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco 8 
Garcia; Representante dos Docentes do CENA: Prof. Hudson Wallace Pereira de Carvalho;  9 
Representante dos Docentes da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; 10 
Representante dos Servidores não Docentes: João Carlos Teixeira Mendes; Representante 11 
de Expressão da Região: Sr. Ewerton Barbosa de Melo. Participaram como convidados: 12 
Profa. Adriana Pinheiro Martinelli, Prof. Jarbas Honorio de Miranda, Prof. João Roberto 13 
Spotti Lopes, Sra. Luciana Joia de Lima, Profa. Carla Marins Bittar, Prof. Marcos Yassuo 14 
Kamogawa.  Deixaram de comparecer, sem justificativa: os Representantes Discentes.  O 15 
Senhor Presidente, abriu a sessão, cumprimentou os membros presentes e, em 16 
consideração aos convidados, alterou a sequência da reunião, passando-se à Parte III - 17 
ORDEM DO DIA. Nesta parte, foram analisados os seguintes assuntos: 1 -A Comissão 18 
Organizadora da 4a edição do EsalqShow solicita autorização para uso do gramado 19 
central do Campus para a realização do referido evento programado para os dias 6 e 7 de 20 
outubro de 2022. (Proc 2021.1.1217.11.1). O Sr Presidente passou a palavra para o Prof. 21 
Marcos Kamogawa, coordenador do ESALQSHOW, o qual apresentou a nova formação do 22 
evento: evento bianual, organizado por uma Comissão Interna designada pelo Sr. Diretor 23 
da ESALQ. Nessa edição, o tema será: “A cadeia produtiva da cana-de-açúcar”. Destacou a 24 
liderança da ESALQ nessa área, em âmbito nacional e internacional, o que justifica o 25 
interesse público pelo evento. Colocado o assunto em discussão, o Prof. Roberto informou  26 
que a Colônia Central passará por reformas no próximo ano, por isso, será provável que a 27 
Praça de Alimentação do evento necessite ser realocada na edição de dois mil e vinte e 28 
dois. O Prof. Jarbas manifestou a sua satisfação pela realização deste evento no Campus e 29 
se colocou à disposição em colaborar. O Prof. Ricardo manifestou-se de acordo com a 30 
realização do evento. Disse que considera o Gramado Central um patrimônio cultural e 31 
histórico, por isso, sugeriu que o seu uso fosse de forma parcial, aproveitando-se, na 32 
medida do possível, a área pavimentada no seu contorno. Desta forma, ficaria evidente a 33 
preocupação e o respeito que a ESALQ possui na preservação de seus símbolos. A Profa. 34 
Tsai reforçou o exemplo sugerido pelo Prof. Ricardo. O Sr João Carlos reforçou a 35 
importância do evento para a sociedade. Comentou que, na sua infância, participou de 36 
eventos realizados no gramado central. Informou que considera a sugestão do Prof Ricardo 37 
importante: utilizar a área entorno do gramado para atividades que não precisam ser 38 
realizadas, necessariamente, no gramado central. O Prof. Kamogawa retomou a palavra 39 
informando que uma empresa especializada em grama avaliou o uso que se pretende dar 40 
ao gramado e orientou os cuidados necessários antes e após o evento. Destacou que o 41 
gramado ficará coberto por sete dias, fato que não o afetará significativamente. O Prof. 42 
Ricardo manifestou a sua preocupação com os futuros pedidos para uso do gramado 43 
central para realização de outras atividades. O Prof. Franco Garcia elogiou a iniciativa do 44 
evento e sugeriu que a Comissão Organizadora implante o seu plano de preservação do 45 
gramado e divulgue essa iniciativa. O Prof. Spotti Lopes agradeceu todas as colocações e 46 
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sugestões. Afirmou que a preservação do gramado central é imprescindível e deve ser 47 
permanente. Ressaltou que o ESALQSHOW, assim como a Formatura são eventos 48 
institucionais e quanto ao seu uso, deve prevalecer o bom senso.  Não havendo mais 49 
nenhuma manifestação, o assunto foi colocado em votação. O Prof Ricardo sugeriu que o 50 
assunto fosse aprovado conforme proposto pela Comissão Organizadora com os devidos 51 
ajustes citados na discussão do assunto. O Sr Presidente informou que a votação se referia 52 
ao item colocado em pauta. Foram obtidos oito votos favoráveis e uma abstenção, do Prof. 53 
Ricardo Ribeiro Rodrigues. 2 -A ADEALQ solicita a renovação do "Termo de Permissão de 54 
Uso" do espaço que utiliza como sede, localizado na Av. Carlos Botelho 1025, pelo 55 
período de 10 anos, podendo ser rescindido a qualquer momento, com a comunicação 56 
prévia de um ano. (Prot. 2017.5.2543.11.2)- Aprovado. 3-Renovação da Comissão 57 
Assessora de Apoio Social do Campus Luiz de Queiroz, em atendimento à Portaria GR 58 
4.563, de 09-11-2009 (Proc. 2009.1.1600.66.4) - Aprovada a renovação da Comissão 59 
Assessora de Apoio Social do Campus “Luiz de Queiroz”, a saber: Eliana Maria de Souza 60 
Pacheco Valsechi (SCPSME), Sandra de Fátima Cruz (SCCCIN) e Paula Telles Poeta (SVALIM), 61 
sob a presidência da primeira. 4 -Elaborar lista tríplice, para a escolha de novo 62 
representante de Expressão da Região, nos termos do inciso VII do artigo 27 do 63 
Regimento Geral, alterado pela Resolução no. 5493, de 18 de dezembro de 2008, pelo 64 
motivo de o mandato do Sr Ewerton Barbosa de Melo se encerrar no dia 01/12/2021. 65 
Colocado em discussão, deliberou-se pelas seguintes escolhas: Agostinho Monsserrocco 66 
Junior - Presidente da Oji Papeis; Dr. Marcos Marcelo de Moraes Matos – Advogado; Engo. 67 
Agro. André Malzoni dos Santos Dias - Engenheiro Agrônomo – Produtor Rural. 5 -Apreciar 68 
consulta da Associação Paulista do Ministério Público quanto à continuidade de conceder 69 
selo de acesso de veículos ao Campus para juízes e promotores lotados em Piracicaba. 70 
Observa-se que nesse mesmo escopo, há delegados de polícia. O assunto foi analisado e 71 
deliberou-se em continuar a conceder aos juízes, promotores, delegados de polícia, na 72 
ativa, tag de identificação de veículo para acesso ao Campus. Dando sequência, passou a 73 
Parte II – Ata: discussão e aprovação da ata da septuagésima oitava reunião ordinária do 74 
Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Parte III – Expediente – 75 
Nesta parte, usaram a palavra: a) O Prof. Dourado Neto para informar que a Cátedra “Luiz 76 
de Queiroz” está editando dois livros, na forma impressa e digital, com abordagem em 77 
agricultura irrigada, especialidade do Dr Alisson Paulinelli, o qual foi indicado ao  Prêmio 78 
Nobel da Paz. Embora não tenha sido contemplado com o Prêmio, o Conselho Alysson 79 
Paulinelli continua sob Coordenação Geral do ex-ministro da Agricultura, Roberto 80 
Rodrigues e Coordenação Acadêmica sob a responsabilidade do Prof. Dr. Durval Dourado 81 
Neto e do Prof. Dr. Evaldo Ferreira Vilela, Presidente do CNPq. Contam também, com a 82 
ajuda de outros colaboradores. 2. O Prof. Souza Lima usou a palavra para informar: a) que 83 
no último final de semana foi constada que a Imobiliária Monte Alegre invadiu de área do 84 
Campus localizada na Gleba 2. Trata-se de 3 hectares utilizados pelo Departamento de 85 
Zootecnia. O assunto está sob análise da Procuradoria Geral da USP; b) informou sobre os 86 
processos que se encontram em fase licitatória na PUSP-Q: 26/10-contrato de prestação de 87 
serviços de vigilância e segurança patrimonial; 28/10: implantação de ciclovia; foi dado 88 
prosseguimento à reforma da CEU; 10/11: contratação de serviços de instalação de 89 
câmeras no Campus. A aquisição de kit de alarme, com instalação, foi empenhada. 90 
Encontra-se em fase de recursos a contratação de serviço de instalação de controle de 91 
acesso no Campus (TAG e QR Code); c) informou quanto a PUSP-LQ tem investido recursos 92 
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para moradias de cento e setenta e dois alunos é na ordem de sete mil e duzentos e 93 
dezessete reais e vinte e nove centavos por aluno totalizando R$1.241.378,58 por ano; d) 94 
sobre a instalação de placas fotovoltáicas na Casa do Estudante Universitário, CEU e na 95 
Biblioteca Central foram concluídas. No CENA, as instalações estão em fase de conclusão. 96 
e) comunicar que a Seção de Marcenaria e Carpintaria recuperou os portões de madeira do 97 
Campus; f) sobre a construção de cinco espaços de apoio para pedestres e ciclistas, para 98 
ser um local de descanso, composto de: bebedouro, móveis confeccionados com resíduos 99 
de madeira (banco e mesa) e tóten com energia fotovoltáica para carregar bateria de 100 
celular. O objetivo é incentivar caminhadas e diminuir o número de veículos do Campus. 3. 101 
O Prof. Hudson perguntou ao Prof. Roberto sobre a previsão de abertura do túnel. O Prof. 102 
Roberto informou que está condicionado à instalação de guaritas. Houve problema na 103 
aquisição das mesmas. 4. A Profa Tsai informou: a) que o Testes de COVID 19 continuam 104 
em andamento e que os resultados positivos têm sido poucos; b) que foi indicada para 105 
presidir a Comissão de Eleição da Diretoria do CENA. 4. O Sr João Carlos sugeriu que fosse 106 
melhorada a sinalização do Campus, principalmente de como chegar aos departamentos, 107 
instituições aqui estabelecidas. Observou que apesar dos totens, não há sinalização de 108 
sentido, fato que dificulta o acesso de pessoas estranhas ao Campus. O Prof. Souza Lima 109 
informou que existe projeto de sinalização para o Campus, assim como há um grupo na 110 
USP estudando a atualização dos mapas dos campi.  O Sr João Carlos sugeriu que as 111 
entradas do Campus tivessem folders com o mapa de localização do Campus para que os 112 
vigilantes possam distribui-lo aos visitantes. 5. O Prof. Jarbas concordou com a sugestão do 113 
Engo João Carlos exemplificando o caso de motoristas de UBER que possuem dificuldades 114 
em chegar até os passageiros. Prosseguindo, o Prof. Jarbas comentou que dois docentes do 115 
LEB-Departamento de Biociências indagaram sobre o descarte de resíduos de animais no 116 
Campus. O Prof. Roberto informou que o Projeto de construção de uma Vala Séptica no 117 
Campus está em andamento, com as devidas licenças e parte dos recursos financeiros para 118 
a sua construção. Atualmente, são abertas valas.  6. O Prof. Ribeiro Rodrigues solicitou 119 
esclarecimentos do ofício encaminhado pela ADUSP- Associação dos Docentes da USP, por 120 
seu intermédio, para que o espaço que será ocupado pelo CO-LINK e pela ESALQTec, 121 
possibilite o uso por parte de docentes e de grupos de extensão, além daqueles já 122 
indicados. A Profa Tsai informou que aquela edificação estava sob a responsabilidade do 123 
Prof. Luciano Verdade, do CENA, para a construção do Laboratório de Ecologia Evolutiva 124 
Aplicada de Vertebrados. Em função das restrições impostas pela pandemia, o projeto foi 125 
descontinuado (Prot. 2019.5.207.64.8). Diante da necessidade de um espaço para se 126 
instalar os Projetos ESALQTec e CO-LINK, o CENA cedeu aquela área para o 127 
desenvolvimento dos citados projetos, tendo essa cessão aprovada em reunião do 128 
Conselho Gestor realizada em dois de agosto de 2021. O Prof. Durval esclareceu que o 129 
assunto não entrou em pauta porque o uso do espaço já havia sido definido e que em 130 
breve, seria encaminhada a resposta por escrito. Aproveitou para informar que a Diretoria 131 
da ESALQ está aberta ao diálogo e que a sua preocupação com o Campus “Luiz de Queiroz” 132 
é muito grande, inclusive, está solicitando recursos para a Reitoria para implementar um 133 
sistema de irrigação no gramado central. Não havendo nada mais a tratar, o Prof. Dourado 134 
Neto agradeceu a presença de todos e informou que a Diretoria da ESALQ está aberta para 135 
os esclarecimentos necessários.  Às dezesseis horas e vinte minutos deu-se por encerrada a 136 
reunião e eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, 137 
Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 138 
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Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e 139 
aprovada.  140 
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Representante de Expressão da Região 159 


