
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos 1 

vinte e dois dias de agosto de dois mil e onze, às 15h, reúne-se, na Sala A da 2 

Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do 3 

Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler e com a presença dos seguintes 4 

Senhores Conselheiros: Professores Doutores José Antonio Visintin, José 5 

Roberto Cardoso, Marcos Egydio da Silva, Michel Michaelovitch de Mahiques e 6 

Gustavo Rodovalho Boriolo. Justificou sua ausência o Prof. Dr. Sigismundo 7 

Bialoskorski Neto. Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque 8 

Dechen, Vice-Reitor Executivo de Administração, o Senhor Luiz Antonio 9 

Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE e o Senhor Peter Greiner Junior, 10 

Diretor do DF. Presente também, a Sra. Renata de Góes Cordeiro Pinho Teixeira 11 

dos Reis, Secretária Geral Substituta. PARTE I - EXPEDIENTE: Havendo 12 

número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, colocando em 13 

discussão e votação a Ata da reunião de 08.08.2011, que é aprovada por 14 

unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - 15 

ORDEM DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A SEREM 16 

REFERENDADOS – 1. - Processo 11.1.1160.5.5 – FM - Termo de Convênio 17 

de Cooperação celebrado entre a USP/FM e a União, por intermédio da Unidade 18 

Integrada de Saúde Mental, objetivando promover, incentivar e facilitar a 19 

cooperação técnico-científica entre as partes, por meio do intercâmbio de 20 

informações e de profissionais de saúde dos respectivos órgãos no âmbito de suas 21 

atividades acadêmicas, de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 22 

realização de estudos, prestação de serviços técnicos especializados e eventos 23 

considerados de interesse comum. 2. - Processo 10.1.23.71.1 – MAE - Aditivo 24 

Nº 03 ao Contrato Nº 0802.0056481.10.3 celebrado entre a USP/MAE, a 25 

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG e a PETROBRAS, objetivando a 26 

cessão total, a partir da data de sua assinatura, pela PETROBRAS à TAG, dos 27 

direitos e obrigações decorrentes do referido Contrato primeiramente acordado 28 

entre a USP/MAE e a PETROBRAS. 3. - Processo 11.1.1882.3.4 – EP - Termo 29 

de Convênio de Cooperação celebrado entre a USP, a FAPESP e a Vale S.A., 30 

objetivando estabelecer as condições para a execução do Projeto "Fisiologia e 31 
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potencial industrial de linhagens de Saccharomyces cerevisiae isoladas da 32 

biodiversidade brasileira". 4. - Processo 11.1.914.6.4 – FSP - Convênio 33 

celebrado entre a USP/FSP e a Associação Paulista de Saúde Pública, 34 

objetivando o apoio para a publicação do Periódico Científico Saúde e 35 

Sociedade. 5. - Processo 08.1.515.71.9 – MAE - Contrato de Repasse Nº 36 

007MMA00/2011/CAIXA/Ministério do Meio Ambiente celebrado entre a 37 

USP/MAE e a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, 38 

representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a transferência de 39 

recursos financeiros alocados ao Projeto Corredores Ecológicos para execução do 40 

Projeto "Mapeamento e Escavações Preliminares de Sítios Arqueológicos de 41 

Terras Pretas e em Areais localizados no Parque Estadual do Rio Negro, Setores 42 

Sul e Norte". 6. - Processo 11.1.1077.3.4 – EP - Convênio celebrado entre a 43 

USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e 44 

realização do Curso de Especialização em Administração de Serviços, bem como 45 

o gerenciamento administrativo e financeiro deste. 7. - Processo 11.1.512.18.7 – 46 

EESC - Contrato celebrado entre a USP, a Fundação para o Incremento da 47 

Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial - FIPAI e a PETROBRAS, objetivando 48 

a execução, pela Universidade, sob regime de preço global, dos serviços de 49 

desenvolvimento de pesquisa do estado da arte e desenvolvimento de modelos 50 

para avaliação da confiabilidade estrutural de dutos rígidos enterrados em relação 51 

aos modos de falha de corrosão e dano mecânico causado por terceiros, bem 52 

como convalida as atividades desenvolvidas. Manifesta-se, ainda, 53 

favoravelmente e a critério do M. Reitor pela isenção de taxas, nos termos da 54 

Resolução 4543, de 20.03.1998. 8. - Processo 11.1.813.74.8 – FZEA - Convênio 55 

celebrado entre a USP/FZEA, com a interveniência operacional da CCPs e a 56 

Prefeitura Municipal de Pirassununga, objetivando a transferência de recursos 57 

para reforma de parte do antigo prédio do Ginásio de Esportes do Campus da 58 

USP de Pirassununga, destinado a abrigar a Incubadora de Empresas do 59 

Agronegócio de Pirassununga - UNITEC. 9. - Processo 11.1.20184.1.0 – USP - 60 

Acordo celebrado entre a USP e a Texas Tech University (EUA), objetivando 61 

promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de 62 
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mútuo interesse, por meio do intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, 63 

membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 64 

acadêmicas, bem como da organização e elaboração conjunta de projetos de 65 

pesquisa, eventos científicos e culturais e cursos e disciplinas a serem 66 

compartilhados. 10. - Processo 11.1.20185.1.7 – USP - Convênio celebrado 67 

entre a USP e a Texas Tech University (EUA), objetivando promover a 68 

cooperação acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas as universidades, 69 

a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-70 

graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 71 

respectivas instituições. 11. - Processo 11.1.54.3.0 – EP - Acordo celebrado 72 

entre a USP/EP e o Disaster Prevention Research Institute (Japão), objetivando 73 

promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de 74 

mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, 75 

membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 76 

acadêmicas bem como da organização e elaboração conjunta de projetos de 77 

pesquisa, eventos científicos e culturais e cursos e disciplinas a serem 78 

compartilhados. 12. - Processo 11.1.2383.8.2 – FFLCH - Convênio celebrado 79 

entre a USP/FFLCH e a Xi'An International Studies University, no interesse da 80 

School of European Languages and Cultures (República Popular da China), 81 

objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de estudo e pesquisa de História, 82 

Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de promover o intercâmbio 83 

de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 84 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 13. - 85 

Processo 10.1.17283.1.0 – USP - Convênio celebrado entre a USP e a 86 

Universität Hamburg (Alemanha), objetivando a cooperação acadêmica em todas 87 

as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o 88 

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 89 

graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 90 

instituições. 14. - Processo 11.1.776.47.8 – IP - Convênio celebrado entre a 91 

USP/IP e a Université Paris Diderot - Paris 7 (França), objetivando a organização 92 

de intercâmbio entre as universidades parceiras, nas áreas das Ciências Humanas 93 
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e Sociais e Pisicologia. 15. - Processo 11.1.802.27.4 – ECA - Convênio 94 

celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - Associação de Apoio à Arte e 95 

Comunicação, objetivando a organização e o gerenciamento administrativo e 96 

financeiro do Curso de Difusão: "Fundamentos da Cerâmica - 2º Semestre de 97 

2011". 16. - Processo 11.1.1472.3.0 – EP - Aditivo Nº 01 ao Convênio 98 

Específico Nº 9 ao Termo de Cooperação Nº 4600006276 celebrado entre a USP, 99 

a FUSP e a TRANSPETRO, objetivando a complementação do item 7.3 da 100 

Cláusula Sétima (Aspectos Gerais) e a inclusão da Cláusula Oitava (Denúncia e 101 

Encerramento) ao referido Convênio.  17. - Processo 11.1.2233.18.8 – EESC - 102 

Acordo celebrado entre a USP/EESC e a University of Arizona (EUA), 103 

objetivando aumentar e reforçar a cooperação entre as partes na pesquisa e na 104 

educação. 18. - Processo 11.1.1079.5.3 – FM - Convênio celebrado entre a 105 

USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando o oferecimento e 106 

gerenciamento financeiro do Curso de Atualização em Geriatria - Edição 11.008. 107 

19. - Processo 11.1.930.41.8 – IB - Termo de Cooperação - 0050.0067886.11.9 108 

celebrado entre a USP, com a interveniência administrativa da Fundação de 109 

Estudos e Pesquisas Aquáticas - FUNDESPA e a PETROBRAS, objetivando a 110 

união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D 111 

intitulado "Ecologia e Restauração de Ecossistemas da Planície Costeira no 112 

Litoral Norte de São Paulo". 20. - Processo 11.1.702.81.4 – FEARP - Convênio 113 

celebrado entre a USP/FEARP e a Universidade Portucalense Infante D. 114 

Henrique (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 115 

Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, Matemática 116 

Aplicada à Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 117 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros 118 

da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 21. - Processo 119 

10.1.31843.1.0 – PRP - Termo de Convênio celebrado entre a USP e a Fundação 120 

Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, objetivando o estabelecimento 121 

de cooperação técnico-científica entre as partes, visando o desenvolvimento de 122 

projetos ou programas em áreas de interesse. 22. - Processo 11.1.6593.1.4 – USP 123 

- Acordo celebrado entre a USP e a Universidad de Valparaíso (Chile), 124 
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objetivando permitir, facilitar e incentivar a cooperação acadêmica entre as 125 

partes, nos trabalhos científicos e técnicos, com a formação e o intercâmbio dos 126 

recursos humanos (docentes, pesquisadores, técnicos e estudantes) e promover a 127 

execução de projetos conjuntos, organização de cursos, seminários, simpósios e 128 

aulas internacionais de treinamento nas áreas de comum interesse, sem prejuízos 129 

de uma ação individual e independente das mesmas instituições. 23. - Processo 130 

10.1.3193.3.0 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e o Institut National 131 

Polytechnique de Toulouse, no interesse da École Nationale Superieure des 132 

Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologiques (França), objetivando a 133 

cooperação acadêmica em todos os domínios de conhecimento considerados de 134 

interesse mútuo que possam contribuir para o desenvolvimento e 135 

aprofundamento das atividades nas Instituições signatárias, bem como o 136 

intercâmbio de alunos. 24. - Processo 11.1.18081.1.3 – PRPG - Convênio 137 

celebrado entre a USP e a Fundação Memorial da América Latina, objetivando a 138 

cooperação mútua entre os partícipes para promover a Sessão Solene de Abertura 139 

do Evento "A Pós-Graduação Construindo o Futuro". 25. - Processo 140 

11.1.1111.9.7 – FCF - Convênio celebrado entre a USP/FCF e a United States 141 

Pharmacopeial Convention (EUA), objetivando aumentar o conhecimento sobre 142 

a qualidade, segurança e eficácia de medicamentos e alimentos, bem como 143 

aumentar o nível de qualidade dos mesmos, aperfeiçoar o intercâmbio de 144 

informações entre as partes, que requerem conhecimentos científicos e 145 

tecnológicos que possam contribuir para a pesquisa e para o ensino, facilitar a 146 

harmonização dos padrões farmacopéicos e estabelecer as bases e mecanismos de 147 

cooperação entre os partícipes. 26. - Processo 11.1.3422.8.1 – FFLCH - 148 

Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Universidad Carlos III de Madrid 149 

(Espanha), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, 150 

Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de promover o intercâmbio de 151 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros 152 

da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 27. - Processo 153 

11.1.2079.3.0 – EP - Contrato CENPES 0050.0068673.11.2 celebrado entre a 154 

USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a execução, pela Universidade, sob 155 
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regime de preço global, de serviços de "Elaboração de Ferramentas Numérico-156 

Experimentais para Análise de Operações de Alívio e Sistema de Posicionamento 157 

Dinâmico". 28. - Processo 09.1.3384.11.0 – ESALQ - Termo Aditivo ao 158 

Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 159 

de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar a data de término do Curso de Extensão 160 

Universitária de Especialização em Manejo do Solo. 29. - Processo 11.1.660.2.0 161 

– FD - Convênio celebrado entre a USP/FD e a Universitatea Babeş-Bolyai 162 

(Romênia) e sua Faculdade de Direito, objetivando a cooperação acadêmica na 163 

área de Direito e, através da assinatura de protocolos específicos, em outras áreas 164 

nas Ciências Sociais. 30. - Processo 11.1.657.2.9 – FD - Convênio celebrado 165 

entre a USP/FD e a Faculdade de Direito da Seconda Università degli Studi di 166 

Napoli (Itália), objetivando a colaboração acadêmica e a promoção da 167 

cooperação internacional baseada no apoio mútuo, assim como incrementar a 168 

respectiva capacidade cultural, científica e tecnológica. 31. - Processo 169 

11.1.21069.1.0 – USP - Acordo celebrado entre a USP, a Companhia de 170 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e a 171 

Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, objetivando a viabilização de 172 

estudos para possibilitar a recuperação urbana das favelas São Remo, Carmine 173 

Lourenço e Morro da USP, bem como para prover soluções habitacionais 174 

necessárias e suficientes para o atendimento da totalidade dos moradores das 175 

áreas das referidas favelas. 32. - Processo 11.1.2065.3.0 – EP - Termo de 176 

Convênio de Cooperação celebrado entre a USP/EP, a FAPESP e a SABESP, 177 

objetivando estabelecer as condições para a execução do Projeto de "Otimização 178 

da Concepção e da Operação de Sistemas de Tratamento de Esgoto por Lodo 179 

Ativado com Aeração Prolongada". 33. - Processo 09.1.3080.3.0 - EP  - 180 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 42000/2009-082/00 celebrado entre a 181 

USP e a União, por meio do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - 182 

CTMSP, objetivando a alteração da Cláusula Segunda - Do Objeto, Parágrafo 183 

Único, do referido Contrato. 34. - Processo 11.1.2191.3.5 – EP - Termo de 184 

Convênio celebrado entre a USP/EP, a FAPESP e a SABESP, objetivando 185 

estabelecer as condições para a execução do Projeto de "Remoção de 186 
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Interferentes Endócrinos no Tratamento de Água para Abastecimento Público por 187 

Processos de Adsorção e Nanofiltração". 35. - Processo 11.1.2808.8.3 – FFLCH 188 

- Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a University of Oulu (Finlândia), 189 

objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Educação, História, Geografia, 190 

Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de promover o intercâmbio de 191 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros 192 

da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 36. - Processo 193 

11.1.1766.10.7 – FMVZ - Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Faculdade 194 

de Veterinária e Zootecnia - Universidad Peruana Cayetano Heredia (Peru), 195 

objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de medicina veterinária, a fim de 196 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação 197 

e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 198 

instituições. 37. - Processo 11.1.2692.8.5 – FFLCH - Acordo celebrado entre a 199 

USP/FFLCH e a Graduate School of Humanities and The School of Humanities 200 

and Social Science of the Faculty of Urban Liberal Arts - Tokio Metropolitan 201 

University, objetivando promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 202 

estudantes pesquisadores de graduação e de pós-graduação, organização de 203 

projetos de pesquisa, troca de materiais acadêmicos, publicações e informações, 204 

bem como de outras atividades desde que sejam de comum acordo. 38. - 205 

Processo 11.1.1076.3.8 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação 206 

Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 207 

Especialização em Administração Industrial, bem como o gerenciamento 208 

administrativo e financeiro deste. Os processos acima foram referendados. Em 209 

discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS - Relator: JOAQUIM 210 

JOSE DE CAMARGO ENGLER – 1. - Processo 09.1.1770.43.8 – IF - Solicita 211 

recursos, no valor de R$ 395.000,00, para execução de serviço de instalação de 212 

splits e compra de uma unidade refrigeradora de 180 TR's. A COP manifesta-se 213 

favoravelmente à liberação de R$ 395.000,00, via Reserva de Contingência, 214 

ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida 215 

prestação de contas dos recursos recebidos. Relator: JOSE ANTONIO 216 

VISINTIN – 1. - Processo 11.1.3358.1.4 – USP - Instrumento de 217 
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Reconhecimento de Direitos e Obrigações de Projeto de Cooperação em Pesquisa 218 

intitulado "Análise da Composição Química e da Atividade Biológica dos Óleos 219 

Voláteis de Espécies de Cróton (Euphorbiaceae) Nativas do Estado de São 220 

Paulo" a ser celebrado entre a USP, a FAPESP, o Prof. Dr. Paulo Roberto 221 

Hrihorowitsch Moreno e a Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda., 222 

objetivando firmar o encerramento do referido Projeto. Parecer da PG-USP: 223 

verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 224 

aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de 225 

Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a  USP, a FAPESP, o Prof. Dr. 226 

Paulo Roberto Hrihorowitsch Moreno e a Natura Inovação e Tecnologia de 227 

Produtos Ltda., ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo 228 

deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes. 2. - Processo 229 

09.1.16283.1.5 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Reconhecimento 230 

de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP/FO, a Medical Burs 231 

Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Cirúrgicas Ltda., a Universidade do 232 

Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, objetivando o 233 

reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, 234 

no Brasil e no Exterior, do projeto de pesquisa intitulado "Pino Intra-Radicular e 235 

Implante Dentário Vazados e Perfurados para Otimizar Retenção e Remoção dos 236 

mesmos". Parecer da PG-USP: verifica que o processo está em ordem sob o 237 

aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 238 

celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a 239 

USP/FO, a Medical Burs Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Cirúrgicas 240 

Ltda., a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal 241 

Fluminense, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo deverão 242 

ser de responsabilidade das partes intervenientes. Relator: MARCOS EGYDIO 243 

DA SILVA – 1. - Processo 11.1.1129.9.3 – FCF - Solicita recursos no valor de 244 

R$ 1.669,00, via Recursos para Reposição de Equipamentos de Laboratório, 245 

Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, para 246 

reposição de um computador que estava sob a responsabilidade da Prof.ª Dr.ª 247 

Gisele Monteiro de Souza, furtado em 08.10.2010 no Prédio Semi-Industrial da 248 
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Faculdade. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 249 

1.669,00, via Recursos para Reposição de Equipamentos de Laboratório, 250 

Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, ressaltando 251 

que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de 252 

contas dos recursos recebidos.  2. - Processo 11.1.1034.41.6 – IB - Solicita 253 

recursos no valor de R$ 470.000,00, via Reserva de Mobiliário para Instalações 254 

Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de poltronas e mesas para espaços 255 

reformados da Unidade. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação 256 

de R$ 100.000,00, via Reserva de Mobiliários para Instalações Novas ou 257 

Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 258 

devida prestação de contas dos recursos recebidos. 3. - Processo 11.1.2036.59.5 259 

– FFCLRP - Solicita recursos no valor de R$ 205.753,89, via Reserva de 260 

Mobiliário para Instalações Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de 261 

mobiliários destinados ao novo edifício que abrigará o Departamento de Música 262 

desta Unidade, ressalvando que dentre os solicitados há bens não mobiliários. 263 

Obs. A Unidade já utilizou R$ 52.601,70 referente à cota do presente exercício. 264 

A COP aprova o parecer do relator, recomendando a devolução dos autos à 265 

Unidade para melhor instrução. 4. - Processo 11.1.714.44.8 – IGc - Solicita 266 

recursos no valor de R$ 3.150,00 (menor valor orçado), via Reserva para 267 

Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática 268 

Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, visando à reposição de um Notebook 269 

furtado na sala do Prof. Dr. Renato Paes de Almeida, do Departamento de 270 

Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto. A COP aprova o parecer do 271 

relator, favorável à liberação de R$ 3.000,00 (valor máximo estabelecido para o 272 

tipo de equipamento), via Recursos para Reposição de Equipamentos de 273 

Laboratório, Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual 274 

Sinistrados, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 275 

devida prestação de contas dos recursos recebidos. 5. - Processo 11.1.976.58.2 – 276 

FORP - Solicita recursos no valor de R$ 231.772,86 (A Unidade considerou a 277 

média ponderada dos valores orçados), via Reserva de Mobiliário para 278 

Instalações Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de mobiliários para a 279 
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Unidade. A COP aprova o parecer do relator, recomendando a devolução dos 280 

autos à Unidade para maiores esclarecimentos com relação ao destino dos 281 

mobiliários requisitados, tendo em vista que não consta dos autos informação 282 

sobre os espaços recém-construídos ou recuperados.  6. - Protocolado 283 

11.5.253.55.3 – ICMC - Solicita recursos no valor de R$ 2.255,00 (menor valor 284 

orçado), via Reserva para Reposição de Equipamentos de Laboratório, 285 

Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, visando à 286 

reposição de um Notebook, que estava sob a responsabilidade do Prof. Dr. Valdir 287 

Antonio Menegatto e foi furtado no dia 28.07.2011 em sua residência. A COP 288 

aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 2.255,00, via Recursos 289 

para Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática 290 

Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, ressaltando que a Unidade deverá 291 

apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos 292 

recebidos. Relator: MICHEL MICHAELOVITCH DE MAHIQUES – 1. - 293 

Processo 11.1.528.66.0 - Luicyr Cristal - Solicita ressarcimento de danos no 294 

valor de R$ 820,00, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no veículo 295 

Renault/Laguna, placas CKZ - 0748, em decorrência de acidente ocorrido no dia 296 

04.03.2011, quando o veículo foi atingido por uma pedra que, segundo a vítima, 297 

fora lançada em decorrência de um trator que roçava a grama na Travessa das 298 

Mascaremas no campus "Luiz de Queiroz". O valor informado é referente à peça 299 

(R$ 480,00), à instalação (R$250,00) e ao frete (R$ 90,00), tendo em vista que 300 

foi necessária a aquisição da peça em outro estado (Santa Catarina). Não consta 301 

Boletim de Ocorrência, apenas uma Notificação de Ocorrência da Coordenadoria 302 

do campus "Luiz de Queiroz" - Seção de Operação e Segurança.  A COP aprovou 303 

o parecer do relator, contrário ao atendimento da solicitação.  O Sr. Luicyr 304 

Cristal encaminha reconsideração, anexando boletim de ocorrência emitido em 305 

08.08.2011. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: “Em atenção à 306 

solicitação de reconsideração de decisão da COP, por parte do Sr. Luicyr Cristal, 307 

referente à solicitação de ressarcimento de danos materiais a terceiros (veículo 308 

Renault Laguna, placas CKZ 0748, de propriedade do reclamante  - Processo 309 

2011.1.528.66.0), relato: Foi apresentado um Boletim de Ocorrência e retificação 310 
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do valor, que passou de R$ 480,00 para R$ 820,00. Entretanto, não foi 311 

apresentada manifestação formal do SVAVMA/ESALQ assumindo a 312 

responsabilidade pelo ocorrido. Recomendo a devolução dos autos à 313 

SVAVMA/ESALQ, para manifestação, de forma que a COP possa ter elementos 314 

concretos para emissão de parecer”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 315 

Presidente dá por encerrada a reunião, às 15:25. Do que, para constar, eu, 316 

____________________________________ Sra Jurema Lúcia dos Santos, lavrei 317 

e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores 318 

Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim 319 

assinada. São Paulo, 22 de agosto de 2011. 320 


