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ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS “LUIZ DE 1 
QUEIROZ”. Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e  hum, às quatorze horas 2 
e trinta minutos, realizou-se a octogésima reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus 3 
“Luiz de Queiroz”, sob a presidência do Prof. Durval Dourado Neto, Diretor da ESALQ e 4 
presidente do Conselho Gestor do Campus. Compareceram à reunião: Diretoria do CENA: Prof. 5 
José Albertino Bendassolli; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Diretor 6 
do Centro de Tecnologia de Informação: Prof. Antonio Augusto Franco Garcia; Representante 7 
dos Docentes do CENA: Prof. Hudson Wallace Pereira de Carvalho; Representante dos 8 
Docentes da ESALQ: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues; Representante dos Servidores 9 
Técnico e Administrativos: João Carlos Teixeira Mendes; Representante de Expressão da 10 
Região: Sr. Agostinho Monsserrocco Junior.  Participaram como convidados: Profa. Tsai Siu 11 
Mui, vice-prefeita, e Ana Cláudia Camargo Ruffini, do CeTI-LQ. O Senhor Presidente, abriu a 12 
sessão, cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou a Parte I – Ata: discussão 13 
e aprovação da ata da septuagésima nona reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus 14 
“Luiz de Queiroz”, a qual foi aprovada. Parte II – Expediente – Nesta parte, usaram a palavra: 15 
1.  O Senhor Presidente para: a) cumprimentar a Profa. Dra. Tsai Siu Mui pela homenagem 16 
recebida do IAC – Instituto Agronômico de Campinas, por integrar a lista da Forbes das “100 17 
mulheres poderosas do Agro” em 2021; b) dar boas-vindas ao Representante de Expressão da 18 
Região, Sr. Agostinho Monsserrocco Junior, da Oji Papeis; c) informou que estão abertas as 19 
inscrições para a escolha do novo Representante Discente. A eleição será realizada no dia vinte 20 
e oito de janeiro, pelo Sistema eletrônico de votação; d) em função da referida eleição, se faz 21 
necessário constituir a Comissão Eleitoral Paritária, composta por um docente vinculado ao 22 
Conselho Gestor e um representante discente. O Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza Lima se 23 
prontificou a integrar a referida Comissão. Quanto ao representante dos discentes, aguardar-24 
se a indicação pelos seus pares. 2. O Prof. Bendassolli informou sobre: a) realização de testes 25 
COVID19 (RT-qPCR) em docentes, funcionários, alunos, pós-doutores e prestadores de serviços 26 
(obras, serviços limpeza, segurança, outros) continuam periodicamente; b) a Diretoria do CENA 27 
recebeu a visita do Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, novo reitor (25/01/2022 a 28 
24/01/2026), no último dia 09 de dezembro de 2021; c) Eleições/2022: Cena conta com a 29 
inscrição de duas Chapas Inscritas -  Chapa 1 – Dra. Adriana Pinheiro Martinelli/Dr. Quirijn de 30 
Jong Van Lier e Chapa 2 – Dr. Ernani Pinto Junior/Luiz Antonio Martinelli. Cronograma (Portaria 31 
011/2021/CENA de 03/11/2021) - eleições no dia 26 de janeiro de 2022; d) Diretrizes da 32 
USP/2022: d.1) previsão de aumento mínimo de 10,34 %, no repasse do tesouro, para as 33 
unidades da USP, referente ao exercício 2022); d.2) previsão de aumento nas despesas com 34 
pessoal: R$ 4,7 bilhões em 2021 para R$ 5,9 bilhões para 2022; d.3) previsão de repasse de 35 
recursos as unidades para implementar projeto de equipamento de segurança e obtenção do 36 
AVCB (CENA: 3,3 milhões incluindo 2,2 milhões de 2021; Esalq – R$ 10,1 milhões e PCLQ – 2,6 37 
milhões). A aprovação das verbas para adequação do AVCB é um esforço conjunto do 38 
CENA/ESALQ/PUSP-LQ, e fundamental apoio da DVEF-LQ; e) Realização de Encontro dos 39 
Dirigentes da USP dias 20 e 21 de dezembro de 2021 na USP em São Carlos; f) Preocupação 40 
com a saúde preventiva dos funcionários do Campus, que ficou negligenciada nos últimos 41 
tempos (pandemia) e os exames periódicos precisam ser retomados, bem como os serviços 42 
odontológicos integral e não somente emergenciais. Os serviços oftalmológicos deveriam ser 43 
retomados no campus LQ; g) Obras em andamento no CENA: g.1) Construção de caixa de água 44 
de 185 mil litros (abastecimento e água para incêndios; g.2) 1ª etapa do Prédio de Pesquisa do 45 
CENA; g.3) Seção Técnica de Proteção Radiológica; g.4) Equipamento de segurança e rede 46 
lógica; g.5) Adequação elétrica em todos os prédios do CENA (60% concluído); g.6) instalação 47 
de placas fotovoltaicas; h) Obras concluídas: h.1) garagem para veículos oficiais; h.2) quatro 48 
etapas de pequenas obras; h.3) reforma completa do telhado da Ecologia Isotópica; h.4) 49 
reformas dos telhados do LIE; Administrativo e Gamacell; h.5) adequação das instalações de 50 
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GLP e páraraios e aterramentos; h.6) escada de emergência da Química Analítica; h.7) 51 
arruamentos e calçamentos; i) Projetos executivos e orçamentário em andamento: i.1) 52 
barracão da manutenção e patrimônio; i.2) Portal de Entrada no Campus pelo CENA; i.3) 53 
adequação elétrica de 4 prédios do CENA; i.4) 5ª etapa geral de pequenas obras; i.5) prédio da 54 
seção de veículos; i.6) projetos estruturantes e equipamentos para graduação e pós-graduação 55 
(mobiliários, ar condicionados, computadores, projetores, entre outros; i.7) adequações de 56 
todos os cilindros de gases especiais de laboratórios (visitas técnicas); j) Solicitou informações 57 
do Prof. Roberto Arruda sobre o andamento do pedido do CENA (processo 2020.5.7.64.0) 58 
referente à recuperação dos gradis e muretas contíguo à Avenida Centenário (recuperação das 59 
muretas, limpeza, canaletas, preparo de superfície e pintura dos gradís). O prefeito informou 60 
que está no planejamento para o ano de 2022. 3. A Profa. Tsai fez as seguintes comunicações: 61 
a) que este é o terceiro ano que está como vice-prefeito e quarto ano como vice-diretora do 62 
CENA. É uma satisfação muito grande contribuir com essas equipes; b) comentou sobre o 63 
trânsito de veículos no Campus em velocidade não condizente com as sinalizações existentes. 64 
Manifestou sua preocupação com o fluxo de animais silvestres. Sugeriu reforçar as 65 
orientações; c) solicitou o retorno do ônibus circular no horário do almoço, fato que beneficia 66 
os alunos; d) informou que neste ano a sua turma de formatura da ESALQ completou 67 
cinquenta anos. Em comemoração ao Jubileu de Ouro, será plantada uma árvore no Campus; 68 
e) que o Prof. Carlotti, próximo Reitor da USP, em reunião realizada no CENA, após a sua 69 
indicação pelo Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, afirmou que está 70 
empenhado em favorecer o Campus com recursos para desenvolvimento de projetos. 4. A 71 
acadêmica Carolina agradeceu aos membros deste Colegiado pelo acolhimento durante o 72 
período em que foi Representante Discente, pois esta é a última reunião em que participa.  73 
Manifestou a indignação dos alunos quanto à indicação do Prof. Claudio Lima, do LAN-11, ser 74 
designado presidente do Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Alimentos após a 75 
Congregação ter aprovado a sua demissão. 5. O Sr. Monsserrocco Junior agradeceu a sua 76 
indicação, assim como a receptividade. Se prontificou em colaborar no que estiver o seu 77 
alcance e solicitou orientações da forma que se espera que ele contribua.  6. O servidor 78 
Teixeira Mendes informou: a) a sua concordância com o apontamento realizado pelo Prof. 79 
Bendassolli sobre o funcionamento do UBAS Piracicaba, pois com a retomada dos serviços 80 
pelos setores da Universidade é imprescindível restabelecer o atendimento normal do Centro 81 
Médico, principalmente, para atendimentos emergenciais e, também, para a realização dos 82 
exames ocupacionais e os devidos acompanhamentos; b) informou que o  Grupo de 83 
Adequação Ambiental se reuniu com o Ministério Público no dia vinte e seis  de novembro a 84 
fim de  mostrar as atividades que estão sendo realizadas para minimizar os impactos 85 
ambientais constatados no Campus, como por exemplo:  restauração da vegetação nas Áreas 86 
de Preservação Permanente; controle e gerenciamento de resíduos químicos; captação e 87 
manejo adequado de esgoto; entre outras ações. Após visita ao Campus, a Promotoria 88 
concluiu que o Termo de Ajuste de Conduta estabelecido em razão do Inquérito Civil 21/2003 89 
foi cumprido e orientou que o assunto fosse documentado e apresentado ao Ministério 90 
Público para encerramento do referido caso; c) relatou que a Sra. Marcia Saad, servidora 91 
lotada na Biblioteca da ESALQ, manifestou sua preocupação com o fluxo de veículos e de 92 
pedestres. Sugeriu que fossem tomadas medidas a fim de se evitar acidentes; d) informou que 93 
na reunião com a Promotoria Pública, a Dra. Sandra perguntou sobre o andamento do 94 
inquérito civil aberto para averiguar o controle da Febre Maculosa Brasileira no Campus. 95 
Sugeriu que a Comissão Técnica elabore um relatório e que apresente as principais ações e os 96 
resultados ao Ministério Público, demonstrando que o Campus vem tomando providências em 97 
relação ao referido assunto. 7. O Prof. Antonio Augusto usou a palavra para:  a) manifestar a 98 
sua satisfação em participar da reunião presencial e deu as boas-vindas aos novos membros; 99 
b) comentou que com a alteração da equipe da Reitoria, essa pode ser a última reunião em 100 
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que participa. Informou que está na CeTI-LQ há 7 anos e enfrentou muitos desafios, desde a 101 
carência de recursos financeiros até a pandemia. Mesmo assim, foi um período de muitas 102 
conquistas, como a modernização de infraestrutura de TI no Campus. Aproveitou para 103 
agradecer o apoio da servidora Ana Cláudia, a qual considerou fundamental para na condução 104 
dos projetos. O Prof. Bendassolli parabenizou o Prof. Antonio Augusto assim como a servidora 105 
Ana Claudia pelo trabalho realizado. 8. A Sra. Ana Claudia agradeceu os elogios. Aproveitou 106 
para informar que a passagem da fibra do link do Campus que interliga aos outros campi já 107 
está concluída, porém ainda pendente a compra de equipamentos pela STI. Comentou 108 
também que essa fibra não seria aproveitada neste Campus se não tivéssemos dado 109 
andamento ao projeto de Anel Óptico. O Prof. Bendassoli parabenizou também pelo apoio do 110 
CeTI-LQ e a união das Unidades na condução do projeto do Anel Ótico. 9. O Prof. Ricardo 111 
manifestou a sua alegria com a notícia de conclusão do TAC-Termo de Ajuste de Conduta 112 
estabelecido com o Ministério Público, em 2004. Sugeriu que em fevereiro de 2022 seja 113 
realizado um evento no Campus, com a presença de promotores públicos, demonstrando o 114 
trabalho realizado. Cumprimentou todos os envolvidos nessa atividade, assim como destacou 115 
o treinamento de cento e quarenta alunos do GADE que contribuíram na recuperação florestal 116 
do Campus. Informou que está sendo realizada uma dissertação de mestrado fazendo um 117 
paralelo entre adequação ambiental e a produtividade. Pelos estudos, a restauração ambiental 118 
não diminui a produtividade. Por fim, comunicou que havia assumido compromisso que 119 
participaria das reuniões até a finalização do cumprimento do TAC. Sendo assim, a partir das 120 
próximas reuniões, o Prof. Jarbas, seu suplente, participará das mesmas. 10. O Prof. Hudson 121 
deu as boas-vindas ao Sr Agostinho. 11. O Prof. Souza Lima deu as boas-vindas ao Sr. 122 
Agostinho e a honra de tê-lo neste Colegiado; cumprimentou a Profa. Tsai pelo prêmio 123 
recebido. Em seguida, se manifestou para informar: a) que tanto o UBAS como o Serviço 124 
Odontológico são subordinados à Superintendência de Saúde. A Prefeitura do Campus 125 
concede apoio; b) que a continuação do projeto de instalação de gradis no Campus, 126 
mencionado pelo Prof. Bendassolli, consta na relação de projetos prioritários para o ano de 127 
2022, mas a sua execução depende de recursos financeiros; c) que a Profa. Katia Ferraz, do 128 
LCF, com a ajuda de uma estagiária bolsista da Prefeitura do Campus, está desenvolvendo 129 
projeto de mapeamento de patos silvestres no Campus. Até o momento, contatou-se que 130 
neste campus existem nove espécies diferentes; d) sobre mobilidade: informou que o projeto 131 
está em andamento e que pretende privilegiar os pedestres, assunto em constante estudo 132 
pela Comissão de Mobilidade. O projeto de ciclofaixa está em andamento; e) sobre esgoto: 133 
com a obra realizada inverteu a proporção do escoamento do esgoto do Campus. Até agosto 134 
de dois mil e dezoito, cinco por cento do esgoto ia para a rede pública. Depois da obra, 135 
noventa e cinco por cento do esgoto vai para a rede pública. Os cinco por cento restantes são 136 
provenientes de áreas afastadas. O Ministério Público compreendeu essa limitação.  Mesmo 137 
assim, os técnicos desta Prefeitura estudam uma forma de escoarem esse esgoto para a rede 138 
municipal; f) espaços de convivência no Campus: foram instalados cinco dos quinze 139 
pretendidos. Possuem totens, alimentados com energia fotovoltaica, para proporcionar 140 
carregamento de aparelho celular, aspersores para refrescar e painéis com informações sobre 141 
descarte de resíduos; g) sobre o Prêmio Excelência Joaquim José de Camargo Engler: neste 142 
ano ocorreu a segunda edição do prêmio –  o qual foi instituído em 2020, com o objetivo de 143 
reconhecer e valorizar as ações dos servidores da Prefeitura do Campus.  No último dia vinte e 144 
seis de novembro foram entregues Menção Honrosa aos servidores: Beatriz Bortoleto da Costa 145 
e Tadeu Andia e o Prêmio Excelência foi concedido aos servidores: Eloisa Helena Guarda 146 
Dallavilla e Giuliano de Pádua e Silva; g) sobre o Lançamento da Coletânea Momento 147 
Motivacional pela servidora Paula Cristina Pinto Sebastião, no próximo dia dezessete de 148 
dezembro -trata-se de uma atividade que teve início no período da pandemia, denominada 149 
Momento Motivacional. Essa atividade consiste em enviar mensagens semanais aos servidores 150 
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da Prefeitura visando ao bem estar, satisfação pessoal e profissional. Os textos encaminhados 151 
ao longo de 2020 estão reunidos nessa publicação; h) Implantação do Projeto Cavalo: O 152 
Espelho da Alma: tem como objetivo desenvolver atividades educacionais, recreativas e 153 
proporcionar aos participantes a oportunidade de interação e convívio com equinos no manejo 154 
diário dos animais. Serão realizados 04 encontros, uma vez por semana. “A interação homem-155 
cavalo é capaz de proporcionar diferentes estímulos e situações para os seres humanos, tendo 156 
uma grande ênfase para os aspectos psicológicos, principalmente nas áreas de auto estima e 157 
auto realização” (DUREL,2012; i) sobre o controle de acesso de veículos ao Campus: está 158 
sendo implantada a substituição de selos de identificação de veículos autorizados a circular no 159 
Campus por TAGs. O valor da TAG é superior ao valor do selo, por isso, a segunda identificação 160 
está sendo cobrada. O prazo para essa substituição é até trinta de abril; j) Invasão de área do 161 
Campus:  a Imobiliária Monte Alegre invadiu área do Campus denominada “trinta alqueires” – 162 
cercaram a área, colocaram uma guarita e gado. A Procuradoria Geral da USP agiu 163 
rapidamente e o juiz já determinou reintegração de posse; k) Projeto de reforma do antigo 164 
Restaurante Universitário: apresentou projeto de uso da área localizada na Colônia Central, 165 
anteriormente ocupada pelo restaurante. Pretende-se instalar uma ampla lanchonete, EDUSP 166 
e espaço cultural. Finalizando, comentou a grata experiência de estar à frente da Prefeitura do 167 
Campus, ao lado da Profa. Tsai, Prof. Durval e Prof. Bendassolli. 12. O Prof. Dourado Neto 168 
informou: a) que no próximo ano, a ESALQ voltará com a formatura presencial, a qual está 169 
agendada para os dias nove e dez de março. No dia nove de março ocorrerá a formatura das 170 
Turmas de 2020 e no dia dez de março será a formatura das Turmas de 2021; b) que o Prof. 171 
Hernandez, vice-reitor, aprovou a concessão de cem mil reais para o campus implantar Projeto 172 
Paisagístico. Parte III - ORDEM DO DIA. Nesta parte, foram analisados os seguintes assuntos: 173 
1-Analisar pedido do Instituto de Educação Física e Esporte - IPEFE para usar a pista de 174 
atletismo da Seção Técnica de Práticas Esportivas para realização de projeto social: oferecer 175 
aulas de atletismo a jovens de 12 a 18 anos. (Prot. 2019.5.1231.66.6)- Após ampla discussão 176 
sobre o assunto, aprovou-se, por unanimidade, o pedido do Instituto de Educação Física e 177 
Esporte - IPEFE para o uso compartilhado da pista de atletismo da Seção Técnica de Práticas 178 
Esportivas da Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz”, dependências da praça esportiva 179 
deste Campus, três vezes por semana: segunda, quarta e sextas-feiras, das  14h00 às 17h00,  180 
para desenvolvimento de trabalho social, possibilitando as crianças e adolescentes carentes 181 
chegarem à categoria de futebol profissional em Piracicaba e região. Observa-se que foi 182 
sugerido que a permissão de uso seja precária e que todos os participantes da atividade 183 
estejam aptos a praticar a atividade física, atestado por médico, bem como possuam seguro de 184 
acidentes pessoais contratado pelo IPEFE, eximindo a Universidade de São Paulo de qualquer 185 
responsabilidade em caso de acidente durante a atividade desportiva.  2 -O Prof. Dr. Flavio 186 
Augusto Portela Santos, Presidente da Comissão Técnica de Prevenção e Controle de Febre 187 
Maculosa Brasileira, solicita alterar a composição da referida Comissão: substituir o Dr. 188 
Manuel Jacintho pela pesquisadora Dra. Marcia Cristina de Sena Oliveira, ambos da 189 
EMBRAPA Pecuária Sudeste.  Aprovado. 3 -O Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza Lima, 190 
Prefeito do Campus, consulta se o Campus deverá ser fechado durante o recesso de Final de 191 
Ano (de 24/12/2021 a 02/01/2022) ou até a nova empresa de segurança assumir as sus 192 
atividades. Como medida de precaução, decidiu-se em restringir o horário de funcionamento 193 
nesse período. Sendo assim, o Campus ficará aberto à comunidade externa das 06h00 às 18 194 
horas. 4- Apresentação dos projetos ambientais a serem submetidos à Superintendência de 195 
Gestão Ambiental em 2022 – Aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o 196 
Prof. Dourado Neto agradeceu a presença de todos e informou que a Diretoria da ESALQ está 197 
aberta para os esclarecimentos necessários.  Às dezesseis horas e trinta e oito minutos deu-se 198 
por encerrada a reunião e eu ________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues 199 
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Bacha, Assistente Técnico de Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo 200 
Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  201 
 202 

 203 

Presidente do Conselho Gestor e 204 

Diretor da ESALQ 205 
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 209 
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Representante de Expressão da Região 220 


