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ATA DA 25ª SESSÃO DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO 1 

PAULO – CGCca, REALIZADA EM 18.06.2013. 2 

Às dez horas do dezoito de junho de dois mil e treze, no Anfiteatro da Zoologia, localizado na 3 

Rua do Matão, travessa 14, nº 101, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, do 4 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, realizou-se a 25ª sessão do Conselho 5 

Gestor do Campus da Capital da Universidade de São Paulo (CGCca), sob a Presidência do 6 

senhor Presidente, Prof. Dr. Carlos Eduardo Falavigna da Rocha, com a presença dos senhores 7 

Conselheiros, cujas assinaturas foram registradas na respectiva lista de presença, anexa a esta 8 

ata. Preliminarmente, o senhor Presidente agradeceu a presença dos participantes e iniciou a 9 

reunião. Esclareceu que as próximas reuniões serão realizadas todas no Anfiteatro da Zoologia 10 

conforme o calendário divulgado. I - Expediente da Presidência. 1.1 – Aprovação da ata da 11 

última reunião – O Sr. Presidente colocou a ata da 24ª sessão para aprovação, o participante 12 

Sr. Eliseu Oseas Ribeiro pede a correção de seu nome, que está incompleto, sem mais objeções 13 

a ata foi aprovada. 1.2 – Palavras e comunicados do Sr. Presidente – Prof. Dr. Carlos informou 14 

as justificativas de ausência da Profa. Dra. Maria Arminda – Pró-Reitora de Cultura e Extensão 15 

Universitária, do Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro – FEA, do Prof. Dr. Renato de Figueiredo Jardim – 16 

IF e da Profa. Dra. Sheila Walbe Ornstein – MP. Perguntou aos conselheiros se alguém tem 17 

alguma sugestão sobre o calendário de reuniões, todos estão de acordo com o calendário 18 

proposto. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Prefeito para os informes da Prefeitura. 2 – 19 

Informes da Prefeitura do Campus USP da Capital – Balanço de Atividades 2012 – Prof. Dr. 20 

José Sidnei Colombo Martini, Prefeito, iniciou agradecendo a presença de todos e do 21 

presidente e vice-presidente. Iniciou com sua apresentação, anexa a esta ata, falando sobre o 22 

balanço da Prefeitura em 2012, destacando conceito de ação adotado pela PUSP-C, que parte 23 

da análise dos processos e do o estabelecimento de novas rotinas e aperfeiçoamentos, com o 24 

uso de novas ferramentas de gestão, como o USPAtende, com a constante atualização de  25 

desafios, priorizando a boa convivência e o bem estar para um ambiente propício à atividade 26 

acadêmica e criativa na Universidade, um ambiente para o melhor uso do espaço público, em 27 

condições e manutenção satisfatórias. As áreas de atuação da PUSP-C são: mobilidade, 28 

ambiente, saúde, ativos urbanos, uso do espaço, gestão de pessoas, atendimento ao usuário e 29 

a colaboração com as Unidades. Na área de mobilidade, em 2012, foi implantado o novo 30 

sistema de transporte público com as linhas 8012 e 8022, que ligam a Cidade Universitária ao 31 

metrô Butantã, houve o aumento de 458 mil passageiros em 2012, para 612 mil passageiros 32 

em 2013. São 18 veículos circulando nessas linhas, em 2012 foram gerados 115.600 bilhetes 33 

para uso do sistema (BUSP), são realizadas reuniões periódicas com a SPTrans para 34 

acompanhamento e adequações do sistema. O circular interno da USP continua funcionando 35 

com quatro veículos. Assinatura do Termo de Cooperação SMT/CET – foi formalizado termo 36 

para melhoria da engenharia e também da fiscalização do trânsito no campus. Programa de 37 

Proteção ao Pedestre – iniciou em novembro de 2011 e continua ativo com 15 monitores, 38 

estimulando uma mudança de cultura dos motoristas e pedestres, ficam localizados nos 39 

principais pontos de travessia do campus. Implantação de Antenas de Celulares – foram 40 

implantadas três antenas de celulares para melhora na qualidade de sinal das cinco 41 

operadoras de celular, na Av. Lineu Prestes em frente à FCF, no Reservatório de água do prédio 42 

da administração da EP e no IPEN, a conclusão desse serviço com a adequação das instalações 43 

elétricas está previsto para novembro de 2013. Renovação de frota – foram locados 25 novos 44 

veículos para complementação da frota. Limpeza e ampliação dos abrigos de ônibus – trabalho 45 
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de revitalização nos pontos de ônibus está sendo realizado aos poucos, com aperfeiçoamento 46 

da estrutura, limpeza e disposição de bancos, que são fabricados na Prefeitura, o próximo 47 

passo é adequar o mural para comunicações da Prefeitura e das Unidades, com espaços 48 

rotineiramente limpos e direcionados. Limpeza de esculturas e estátuas – iniciou com a 49 

estátua de Armando de Salles Oliveira, o mesmo deve acontecer com a Torre do Relógio, com 50 

o monumento Ramos de Azevedo, entre outros. Gerenciamento de Resíduos - A Prefeitura fez 51 

um contrato articulando as necessidades das Unidades para a coleta de resíduos químicos, 52 

para esse tipo de coleta é necessário uma inscrição na CETESB e o atendimento de uma série 53 

de exigências de segurança específicas, para os resíduos comuns também foram licitados 54 

contratos para a coleta das lixeiras das Unidades da CUASO, os materiais recicláveis já são 55 

coletados e contarão com melhorias após contrato específico. Gestão de lâmpadas contendo 56 

mercúrio – o descarte e a destinação dessas lâmpadas exige contrato para tratamento 57 

especializado para reaproveitamento e tratamento, o contrato se estende até outubro de 58 

2013, com estimativa de atendimento de coleta de 48 mil lâmpadas. Limpeza Urbana – foi 59 

celebrado o contrato de varrição com a empresa ESTRE, com o desafio de manter o campus 60 

sempre limpo, mesmo com a realização de eventos e de tantas obras, para isso estão sendo 61 

realizados mutirões para evitar o acúmulo de sujeira, parte significativa das vias do campus e 62 

calçadas externas está coberta pelo contrato. Manejo e poda de árvores – falou sobre o 63 

processo de compensação ambiental, sobre os licenciamentos para a realização de obras e 64 

autorização de podas e remoções, um funcionário da frota da Prefeitura com conhecimento 65 

em serviços de despachante foi readequado para trabalhar nessa área, promovendo maior 66 

rapidez no andamento dos processos. Esclareceu que pedidos para remoção de árvores 67 

implicam num processo complexo de autorização e por isso nem sempre são atendidos 68 

prontamente. Reservas ecológicas – está previsto o corte de 6 mil palmeiras invasoras do 69 

viveiro e da reserva do Instituto de Biociências, por conta desses cortes de 2011 para 2012, 10 70 

mil mudas nativas foram plantadas para compensação. Agradeceu a colaboração do Prof. Dr. 71 

Welington Delliti, superintendente de Gestão Ambiental, nesse trabalho. Monitoramento da 72 

fauna – falou sobre o programa de controle de animais no campus, com o apoio da Faculdade 73 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, foram realizadas campanhas contra o abandono e casos 74 

de cães mordedores estão sendo controlados, os cães são chipados, todos os cães do campus 75 

terão uma coleira azul, significando que estão sob cuidados médicos. Na área da saúde falou 76 

sobre o serviço de remoção e emergência, que atua com uma média de 57 atendimentos 77 

emergenciais. Vacinação contra a gripe – foram atendidas em 2013, 2.190 pessoas, na 78 

campanha de vacinação contra a gripe, a campanha aconteceu em parceria com o HU, com a 79 

Superintendência de Saúde da USP e a Vigilância Sanitária do Butantã.  Ativos Urbanos - 80 

Suporte de Comunicação Institucional – falou sobre os mobiliários urbanos que serão 81 

instalados no campus para a realização de campanhas institucionais, com relógios eletrônicos 82 

e painéis maiores nas portarias, esses suportes poderão divulgar mensagens institucionais da 83 

Prefeitura e das Unidades. Iluminação pública – o projeto de iluminação pública teve ordem de 84 

início para execução em maio de 2013, a implantação iniciou pelo estacionamento da FEA e 85 

entorno, as obras já começaram no campus, tem como principais desafios a licitação dessa 86 

iluminação nos outros campi e a implantação da iluminação contratada em toda USP, o prazo 87 

de término é janeiro de 2014. Retrofit - Totens das Unidades – 99 totens foram revitalizados 88 

na CUASO. Regramentos – estão sob análise da Procuradoria Geral os seguintes regramentos: 89 

Ciclismo Esportivo na CUASO, Ensaios de grupos de percussão, Estacionamento em locais 90 
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proibidos, Acesso de veículos de transporte coletivo, Funcionamento das portarias de acesso e 91 

Comércio em áreas comuns na CUASO. Esses assuntos foram abordados em reuniões do 92 

Conselho Gestor do Campus, os regramentos propõem melhorias e maior controle, garantindo 93 

condições de segurança e do melhor uso do espaço da CUASO. Falou sobre os eventos 94 

esportivos que aconteceram no campus, são 20 eventos aprovados em 2013. Falou sobre o 95 

Workshop do ProPESC que aconteceu em 2012 com a exibição de 23 projetos, além da Virada 96 

Sustentável de 2012 e 2013, que contou com a participação da Prefeitura, da ECA, IB, PRCEU, 97 

CEPEUSP, entre outras Unidades, em 2013 o destaque foi para a operação Cata-bagulho, a 98 

apresentação de novas tecnologias na área de Gestão Ambiental, coleta de eletrodomésticos, 99 

palestras sobre controle de vetores, entre outras ações. Na área de Gestão de Pessoas falou 100 

sobre a situação funcional do quadro de funcionários da Prefeitura, sobre o programa 101 

permanente de capacitação que será realizado em parceria com a Escola USP, sobre os 102 

concursos que estão em andamento, sobre a progressão na carreira e as mudanças no 103 

organograma, com a criação e readequação de áreas importantes para a atuação da PUSP-C. 104 

Atendimento ao usuário – informou dados do atendimento pelo USPAtende, ferramenta de 105 

helpdesck para solicitação de serviços da Prefeitura, que tem como objetivo agilizar o 106 

andamento de processos e diminuir custos. Falou sobre os atendimentos à Ouvidoria, uma 107 

ferramenta importante para a melhoria dos serviços prestados e que são acompanhados e 108 

controlados pelos usuários. Falou sobre a colaboração da Prefeitura com as Unidades, como o 109 

apoio ao Giro Cultural e a cessão de ônibus para o interior. Demonstrou os números do 110 

orçamento da Prefeitura, dos grandes contratos de serviços e das compras. Falou sobre o 111 

SIGINURB, Sistema de Gestão da Infraestrutura Urbana, mostrando como os temas de atuação 112 

da Prefeitura podem ser controlados e geridos. Finalizou sua apresentação destacando como 113 

as reuniões do Conselho Gestor do Campus e a interlocução com os diretores das Unidades 114 

são essenciais para a prestação de contas e melhoria dos serviços para o campus. 2. Palavra 115 

dos Membros – Sr. Presidente agradeceu pela quantidade de informações prestadas e abriu a 116 

palavra aos conselheiros. Prof. Dr. Ildo Luis Sauer, do IEE, falou sobre a importância das 117 

informações na comunicação pelo campus também nos idiomas inglês e/ou espanhol, outra 118 

preocupação é sobre o trânsito, não concorda com diversas escolhas da CET para o fluxo do 119 

trânsito próximo às portarias da USP, que tem piorado muito, entende que não é a 120 

comunidade USP que cria os congestionamentos do campus, mas sim os carros que estão só 121 

de passagem. Profa. Dra. Sandra J. Ferraz Ellero Grisi, do HU, parabenizou o Prefeito pela 122 

apresentação, observou que é possível enxergar as melhorias quando anda pelo campus, 123 

acredita que a Prefeitura, em parceria com o HU, pode ainda atuar na promoção da saúde no 124 

campus, pois a promoção de saúde é feita em órgão externos e não dentro do hospital, por 125 

isso a ação da Prefeitura em parceria com o HU em campanhas de prevenção de doenças  e de 126 

vacinação podem melhorar significativamente a promoção da saúde no campus . Além disto, 127 

entende que a ação da ambulância pode ser complementada com planos básicos de suporte à 128 

vida, com um grande programa de cuidados básicos de vida, realizando treinamentos para o 129 

atendimento de emergências básicas. Prof. Dr. EnricoLippi Ortolani, da FMVZ,  parabenizou a 130 

Prefeitura pela apresentação tão completa, complementa as observações do Prof. Dr. Ildo e 131 

pede atenção ao transido da Portaria 3, que principalmente nos horários de pico apresenta 132 

trânsito bastante complicado. O Sr. Prefeito apontou algumas possibilidades de melhoria, com 133 

o aumento de número de portarias, em portões que poderiam ser transformados em 134 

portarias, órgãos localizados nos limites do campus também poderiam ter portarias específicas 135 
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para saída do campus, diminuindo o fluxo interno, outra possibilidade é a criação de barreiras 136 

específicas conforme o público. Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas, diretor do  IQ e vice-137 

presidente do Conselho, complementou que no Plano Diretor a área dos museus terá um 138 

portão específico. Profa. Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro, da FE, parabenizou a Prefeitura 139 

pela atuação, lembrou que com relação ao serviço de ambulância a FE foi uma das primeiras 140 

Unidades a apresentar a necessidade, formalizando para Prefeitura o pedido para que o 141 

assunto fosse abordado, foi ainda uma das primeiras Unidades a utilizar o serviço, parabenizou 142 

a iniciativa e a destacou como um exemplo de dinheiro público bem gasto. Falou sobre o 143 

trânsito na Portaria 1, sugeriu a desapropriação da Academia de Polícia, que realiza muitos 144 

cursos e provoca trânsito para o campus, poderia ser uma área para fluxo de trânsito. Falou 145 

ainda sobre o circular nos horários de pico, que segundo reclamações de funcionários e 146 

observação da própria diretora, apresenta demora e lotação inadequada. A FE possui um 147 

número significativo de alunos no período noturno, por isso pede também a melhoria da 148 

oferta do circular e dos ônibus da SPTrans, que com alterações de itinerário acabou retirando 149 

algumas linhas que eram utilizadas pelos alunos. Destacou ainda a falta de um local para 150 

alojamento de visitantes, a oferta de hotéis no entorno do campus é bastante crítica. O Sr. 151 

Prefeito solicitou o envio dessas demandas específicas para a Prefeitura para que os assuntos 152 

sejam tratados com a SPTrans, concordou com a necessidade de hotéis na região e sobre a 153 

área da Academia de Polícia, informou que a mesma não poderia ser usada para melhoria do 154 

trânsito, mas que propostas de desapropriações constam no Plano Diretor, considerando a 155 

necessidade da USP de novas áreas para ampliação de suas atividades. Prof. Dr. José Roberto 156 

Machado Cunha, do CEBIMAR, parabenizou a atuação da Prefeitura, com relação ao trânsito 157 

no Campus, sugeriu o estabelecimento de um prazo para restrição do trânsito do campus dos 158 

carros que não tem como destino a Universidade, acredita que com essa restrição o maior 159 

problema de trânsito se resolveria. Falou também sobre os cães abandonados no campus, 160 

informou que já foi mordido duas vezes e entende que quem quer ter um cão, deve tê-lo em 161 

casa, as pessoas alimentam os cães e os mantêm no campus, mas isso é perigoso, foi mordido 162 

no ICB, pede a revisão da política. O Sr. Prefeito pediu que o caso seja relatado ao Sr. Ricardo 163 

Prist, responsável por essa área, para que seja verificado. Complementou que a retirada dos 164 

cães no campus enfrenta uma série de problemas, por isso o recolhimento de cães violentos 165 

está sendo priorizado. A Sra. Ana Isabel Ferraz, do ICB, solicitou a palavra para agradecer pelo 166 

atendimento da Prefeitura, que em todas as áreas têm atendido prontamente as necessidades 167 

do ICB. O Sr. Prefeito agradeceu o retorno em nome da Prefeitura e esclareceu que o retorno 168 

obtido com elogios ou cobranças é de extrema importância para a melhoria dos serviços da 169 

Prefeitura. A Profa. Dra. Isília Aparecida Silva, ouvidora, parabenizou a atuação e parceria da 170 

Prefeitura, destacou que muitas das reclamações estão diminuindo e as respostas com 171 

esclarecimentos estão cada vez mais satisfatórias. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu a 172 

presença de todos e encerrou a sessão. Nada mais a tratar, eu, Cristina Guarnieri, Assistente 173 

Técnica de Direção da Prefeitura do Campus USP da Capital, lavrei a presente ata que, lida e 174 

aprovada, será assinada por mim e pelo senhor Presidente do CGCca, Prof. Dr. Carlos Eduardo 175 

Falavigna da Rocha. 176 


