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ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 1 
“LUIZ DE QUEIROZ”. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quinze 2 
horas, realizou-se a octogésima primeira 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 
Ernani Pinto Junior; Prefeito do Campus: Prof. Roberto Arruda de Souza Lima; Representante 6 
dos Docentes do CENA: Prof. Hudson Wallace Pereira de Carvalho; Representante dos 7 
Docentes da ESALQ: Prof. Dr. Jarbas Honório de Miranda; Representante dos Servidores 8 
Técnico e Administrativos: João Carlos Teixeira Mendes; Representante de Expressão da 9 
Região: Sr. Agostinho Monsserrocco Junior. Justificou a ausência: Samira Rodrigues Miguel, 10 
representante discente e Ana Claudia Camargo Ruffini, Diretor do Centro de Tecnologia de 11 
Informação Pro tempore. Participaram como convidados: Profa. Tsai Siu Mui, vice-prefeita, 12 
Profa. Adriana Pinheiro Martinelli e Carmo José Bueno.   O Senhor Presidente, abriu a sessão, 13 
cumprimentou os membros presentes e, em seguida, passou à Parte I – Ata: discussão e 14 
aprovação da ata da octogésima reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de 15 
Queiroz”, a qual foi aprovada. Parte II – Expediente – Nesta parte, usaram a palavra: 1.  O 16 
Senhor Presidente a) dar as boas vindas ao Prof. Dr. Ernani Pinto Junior, Diretor do CENA, e à 17 
representante discente, a qual não compareceu por estar com suspeita de COVID-19; b) citou 18 
que recebeu ofício da Dra. Sandra Regina, Promotora Pública, sobre o cumprimento do TAC. 19 
Em nome do Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues cumprimentou todos os envolvidos quanto ao 20 
empenho e dedicação dispensados ao assunto; c) informou que foi encaminhado ao Prof. Dr. 21 
Flavio Augusto  Portela dos Santos, do LZT, para pedir baixa no Termo de Ajuste de Conduta - 22 
TAC no caso das capivaras. 2. Palavras dos Senhores membros - Neste item, manifestaram: 23 
2.1. O Prof. Souza Lima usou a palavra para: a) cumprimentar o Prof. Ernani, o qual foi 24 
empossado como Diretor do CENA no final do mês de fevereiro último e dar boas-vindas à 25 
Acadêmica Samira; b) cumprimentar o Engo. Joao Carlos e todos os envolvidos pelo 26 
cumprimento do TAC; c) sobre o restaurante universitário: informou que a empresa que 27 
atendia ao Restaurante Universitário tinha contrato de cinco anos, renováveis a cada doze 28 
meses. Durante a pandemia, o setor de alimentos foi comprometido e a empresa não teve 29 
interesse na renovação do mesmo. Sendo assim, a prestação de serviços de alimentos será 30 
interrompida. Até que o processo licitatório seja concluído, para não descontinuar o 31 
fornecimento de alimentos, a Prefeitura do Campus optou em fornecer marmitex. Observa-se 32 
que as instalações do Restaurante Universitário possuem pendências estruturais, as quais 33 
devem ser corrigidas pela empresa que está saindo. Informou que, no dia seguinte, entraria 34 
em vigor uma nova empresa que fornecerá marmitex, enquanto o novo processo licitatório é 35 
realizado. Estão sendo compradas quarenta mil marmitas. Esse número atenderá aos alunos 36 
bolsistas e mais alguns, por ordem de chegada. Informou que se reuniu com os alunos para 37 
comunicá-los sobre a situação. 2.2. O Prof Jarbas se manifestou para esclarecer que a sua 38 
candidatura e a do Prof. Ricardo Ribeiro Rodrigues foi uma parceria. O Prof. Ribeiro Rodrigues 39 
participou das reuniões até a conclusão do Termo de Ajuste de Conduta. A partir de então, o 40 
Prof. Jarbas participará mais ativamente das reuniões. Informou que recebeu duas demandas: 41 
a) para a retirada de um galho de pau brasil ao lado do Pavilhão de Horticultura; b) recebeu 42 
mensagem do Prof. Pablo, do Departamento de Ciências do Solo, o qual solicitou redutor de 43 
velocidade em frente ao LSO e em frente ao Restaurante Universitário. 2.3. O Prof. Souza Lima 44 
informou: a) que a ESALQ contratou uma empresa para podar as árvores no Campus.  As podas 45 
são realizadas após a análise de uma comissão, a qual analisa os pontos mais críticos e vai 46 
escalonando caso a caso, diante das necessidades e riscos oferecidos; b) sobre o redutor de 47 
velocidade: informou que o acesso da Colônia Central foi fechado, temporariamente, acredita-48 
se que essa medida solucionará o problema de velocidade. A via será desobstruída somente 49 
quando houver a necessidade de passagem de veículos longos. A instalação de redutor de 50 
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velocidade não tem sido efetiva. 2.4. A Profa. Tsai informou o retorno das aulas está sendo 51 
uma experiência positiva e que observou que houve mudança de atitudes. O Prof. Jarbas 52 
comentou que teve a mesma sensação em relação ao comportamento dos alunos. Comentou 53 
que recebeu diversos e-mails de alunos noticiando a ocorrência de COVID-19. Observou que o 54 
momento é de manter os cuidados. 2.5. O Sr. Carmo,  representante dos funcionários 55 
suplente, se apresentou e informou que está na USP há trinta e cinco anos. 2.6. O Sr. Teixeira 56 
Mendes informou que recebeu as mesmas solicitações encaminhadas ao Prof. Jarbas. Com 57 
relação à poda de árvores, informou que o serviço deverá ser requisitado pelo Sistema Órbita 58 
da PUSP-LQ. 2.7. O Prof. Ernani se apresentou, informando que está no CENA desde 2019 e 59 
que, anteriormente, estava lotado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no Campus 60 
da Capital.  Informou que está acompanhando os trabalhos junto com o Prof. Bendassolli, 61 
diretor do CENA que o antecedeu.  Pretende trabalhar alinhado com as demais Unidades do 62 
Campus. Também informou: a) que participou de reunião na Reitoria da USP, juntamente com 63 
os Dirigentes do Campus. Endossou as palavras da Profa. Tsai e Prof. Jarbas em relação ao 64 
retorno gratificante de estar novamente com os alunos em aulas presenciais; b) que recebeu 65 
com alegria a informação que o Portal do CENA será construído, pois se trata de antiga 66 
reivindicação daquele instituto; c) agradeceu a PUSP-LQ pelo compromisso de recuperação dos 67 
gradis do CENA; d) comunicou que foram realizados cento e cinquenta e cinco testes de 68 
COVID-19 entre os colaboradores do CENA, sendo que desses, seis casos testaram positivos até 69 
fevereiro. Agradeceu o apoio da Profa. Tsai e Prof. Coutinho nessa empreitada. Finalizando, 70 
informou que a reforma da rede lógica do CENA está em fase de ajustes finais e deverá estar 71 
concluída totalmente no próximo mês de maio. 2.7. O Prof. Souza Lima apresentou um 72 
resumo das atividades realizadas no período em que ele a Profa. Tsai estiveram na condução 73 
da PUSP-LQ, os quais foram elogiados. Não havendo mais nenhuma manifestação, passou-se à 74 
Parte III - ORDEM DO DIA. Nesta parte, foram analisados os seguintes assuntos:  3.1 - 75 
Deliberar sobre o Relatório de Atividades da PUSP-LQ, ano base 2021, nos termos do inciso 76 
XII, do artigo 27-C, do Regimento Geral da Universidade de São Paulo. Aprovado, com 77 
cumprimentos.  Foi sugerido pelo Conselheiro Teixeira Mendes que a comunidade tenha 78 
acesso ao referido documento. Informou-se que o documento é disponibilizado no web site da 79 
PUSP-LQ.; 3.2 -Manifestação do Conselho Gestor do Campus "Luiz de Queiroz" sobre a 80 
permanência dos professores Dr. Roberto Arruda de Souza Lima e Dra. Tsai Siu Mui nos 81 
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, respectivamente.  Neste momento, os docentes Dr. Souza 82 
Lima e Siu Mui, pediram licença para se ausentarem dessa discussão. Colocado o assunto em 83 
discussão, o Prof. Dourado Neto comentou que, em primeiro lugar, deveria prevalecer o 84 
interesse público e, por esse motivo, entende que os mandatos devem ser reconduzidos em 85 
função do engajamento institucional e pelo excelente trabalho executado. Informou que 86 
sempre pôde contar com o apoio do Prof. Roberto, principalmente no desenvolvimento de 87 
projetos de engenharia. Citou a celeridade com que foi conduzida a reforma na entrada do 88 
Campus e Portal Monumental, tão logo os recursos foram liberados para a execução da obra. 89 
Comentou também sobre as inúmeras obras que estão em andamento no Campus, as quais 90 
contam com o apoio imprescindível da Prefeitura. Consultou aos membros se a manifestação 91 
seria por votação secreta. Todos os membros foram unânimes em responder que a votação 92 
secreta seria desnecessária. O Conselheiro Teixeira Mendes comentou que nunca viu o 93 
Campus com tantas obras e projetos em andamento, como neste momento; por isso, 94 
considera a recondução dos mandatos muito importante, para dar continuidade aos projetos. 95 
O Prof. Dourado Neto observou que a realização das obras está sendo possível pelo apoio dos 96 
professores Dr. Hernandes, ex-vice-reitor e do Dr. Nussio, ex-Coordenador da CODAGE, os 97 
quais liberaram recursos financeiros que viabilizaram a implantação desses projetos de 98 
engenharia. Colocada em discussão sobre a manifestação do Conselho Gestor do Campus, 99 
decidiu-se por unanimidade a permanência do Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza Lima e Profa. 100 
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Dra. Tsai Siu Mui, como prefeito e vice-prefeita respectivamente, do Campus “Luiz de 101 
Queiroz”. Às dezesseis horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião e eu 102 
________________________ Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Assistente Técnico de 103 
Direção IV, lavrei e digitei a presente ATA, que será assinada pelo Senhor Presidente e 104 
Membros presentes à reunião em que a mesma for discutida e aprovada.  105 
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Presidente do Conselho Gestor e 108 

Diretor da ESALQ 109 
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Diretor do  CENA                                                                       112 
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Prefeito do Campus                                                                                       Diretor do CeTI-LQ 115 

 116 

 117 

Representante dos Docentes da ESALQ                  Representante dos Docentes do CENA 118 
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Representante dos Servidores Não-Docentes                                 Representante Discente 121 
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Representante de Expressão da Região 124 


