
Página 1 de 2

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE
20/05/2015 às 14h00 na

Sala de Videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Principais ações a serem realizadas: Raquel inicia a reunião falando sobre o consumo de energia elétrica e

água. Diz que a reitoria solicitou que o consumo e o gasto sejam lançados no site da Esplanada Sustentável.

Raquel  chama atenção para o aumento do consumo de energia devido,  entre outros fatores,  ao uso dos

condicionadores de ar.  Os valores das tarifas de energia estão ultrapassando os limites previstos. Raquel

solicita a comissão alguma sugestão de ação em relação a isso.  Após discussão entre os membros,  fica

acordado que a comissão emitirá um comunicado solicitando aos servidores não ligarem os condicionadores

de ar durante o outono e inverno nos horários anteriores às 10h00 e entre as 19h00 e 21h00. Esta decisão se

dá pelos motivos das temperaturas serem mais amenas nessas estações e também que no período de 19h00 às

21h00 o valor gasto corresponde a cerca de 50% do valor total da tarifa de energia. Economizando agora

poderemos evitar que uma medida drástica seja tomada nas estações mais quentes (primavera e verão). 

Outras ações: também serão planejadas ações como criação de adesivos para conscientização, avaliação das

caixas  de  captação  de  água  da  chuva  para  colocá-las  em funcionamento  e  informes  dos  resultados  da

economia de água e energia.

Mudança de horário das reuniões:  Após breve discussão sobre o assunto, fica definido que as próximas

reuniões serão realizadas nas quartas-feiras às 15h15.

Semana do meio ambiente: O Diretor-geral Marcos fala que o evento se iniciará com a Feira de Troca de

Mudas, palestras e Concurso de Fotografias no sábado letivo (30/05/2015). Explica que na semana seguinte

haverão palestras em um horário da tarde e a noite na segunda e terça-feira (dias 01 e 02/06/2015). Na

quarta-feira (03/06/2015) será o encerramento do evento com a premiação do concurso de fotos e plantio de

mudas. No caso do plantio de mudas, como os alunos sairão dos limites do Câmpus, foi sugerido por Carlos

Eduardo  a  elaboração  de  uma  autorização  para  os  pais  assinarem.  Será  solicitado  a  Coordenadoria

Sociopedagógica e a Coordenadoria de Apoio ao Ensino algum modelo que possa ser usado.

Definição  de  presidência: Após  discussão  fica  definido  como  presidente  Carlos  Eduardo,  como  vice-

presidente Andrea e Fernando como secretário. Todos ficaram de acordo.

Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo com as decisões tomadas, deu-se por encerrada a

reunião  secretariada por  mim  Fernando Barão de  Oliveira,  que  lavrei  esta  ata,  e  que  depois  de  lida,

corrigida e aprovada, segue assinada pelos presentes.
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Nome: Função: Assinatura:

Andrea Cristine Sanches Vice-presidente

Carlos Eduardo Maia de Oliveira Presidente

Fernando Barão de Oliveira Secretário

Leonardo Vicentin de Matos
Membro

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral do Câmpus (DRG)

Urandi Gratão Membro


