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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE
10/06/2015 às 15h21 na

Sala de Videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Informe sobre Semana do Meio Ambiente 2015:  Carlos Oliveira inicia a reunião com informes sobre a

“Semana do Meio Ambiente 2015”.  Fala que no evento houve a participação de órgãos como a SAEV,

Conselho Municipal do Meio Ambientes, COMDEMA, professores e alunos da E.E. “Prof. Cícero Barbosa

Lima Junior, Coopervinte e outros. O evento foi bem-sucedido e extremamente positivo. Principalmente por

aproximar vários órgãos e pessoas da sociedade civil do Instituto Federal. A principal atividade do evento foi

a “Feira de troca de mudas” realizada no sábado letivo dia 30/05/2015. Carlos sugere que no próximo evento,

o concurso de fotografia seja temático. Osvandre sugere como tema, os descuidos do meio ambiente com a

finalidade levar os candidatos a perceber os problemas existentes no município. Carlos diz que é interessante

e sugere que o cronograma das atividades do próximo evento seja planejado com seis meses de antecedência.

Projeto de coleta de lixo: Carlos fala sobre projeto de extensão da prof.ª Maria Elisa intitulado “Coleta

seletiva do lixo como prática sustentável para conscientização ambiental da comunidade escolar”. A aluna

bolsista separa o lixo reciclável que depois é coletado pela Coopervinte. O objetivo é incentivar os alunos a

separar o lixo reciclável conforme sua classificação. Urandi e Naiara comentam que não tem lixeiras para

lixo não reciclável nos blocos o que faz com que os alunos joguem restos de frutas e outros em lixeiras de

recicláveis. Fernando diz que vai verificar com o engenheiro Milton se existem lixeiras no almoxarifado.

Leonardo comenta que a oficina produz resíduos de metais. Diz que já tentou falar com a Coopervinte e com

outras empresas mas elas não recolhem esse material. Leonardo sugere que seja realizado algum projeto que

vise o aproveitamento desses resíduos. 

Contrato de Jardinagem: Carlos diz que diversas árvores já foram plantadas no Câmpus pelo engenheiro

Milton, algumas com ajuda do ex-aluno Ari. Diz que mesmo antes da avaliação do contrato já tinha notado

que têm muitas mudas de árvores grandes no Câmpus. Urandi e Osvandre sugerem o plantio de árvores

frutíferas e esparsas. Leonardo diz pra termos atenção quanto as leis municipais que proíbem o plantio de

certos tipos de árvores.  Andrea diz que árvores de frutas cítricas são proibidas devido a transmissão de

doenças. Comenta também que no Câmpus existem problemas relacionados ao plantio de mudas. Cita como

exemplo os buracos com mudas no estacionamento. Diz que é incorreto fazer o plantio daquela forma pois o

calor pode matar a muda facilmente. Carlos sugere o plantio de outros tipos de plantas no Câmpus, cita como

exemplo o ipê-branco.  Carlos  lê a mensagem enviada por e-mail  pelo servidor Otacílio,  atual  fiscal  do

contrato de jardinagem da empresa.  Na mensagem Otacílio diz que, de acordo com o contrato, a empresa

fornece todo o material necessário aos serviços de jardinagem como sementes, mudas, vasos, e outros. Carlos
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diz que o contrato atual é válido até outubro deste ano, portanto deve ser feito um levantamento de todo o

material necessário para o plantio e solicitar a empresa o quanto antes.

Projeto Cortina Verde:  A prof.ª Naiara fala a respeito do projeto que está desenvolvendo com alunos da

área de edificações.  Com intuito de melhorar as condições de sustentabilidade no Câmpus e diminuir  a

insolação no lado oeste dos blocos, está sendo desenvolvido o projeto Cortina verde. O projeto consiste no

plantio de uma trepadeira próxima a uma estrutura encostada na parede externa dos blocos para que ao

crescer faça sombra nas salas ali localizadas. Foi realizada uma pesquisa que mostrou redução do calor na

sala devido a sombra que a planta faz.  Futuramente pretende-se fazer o mesmo ao redor da Biblioteca.

Também fala de possível projeto de paisagismo e horta que poderá ser realizado. É sugerido pela comissão

que seja realizado o mapeamento e identificação das espécies fixando placas próximas as plantas. Também  é

sugerido a confecção de mapa vegetal do Câmpus. Após explanação o grupo aprova a ideia. Osvandre diz

que como o projeto é realizado por etapas já pode fazer a primeira independentemente da liberação de bolsa

pelo CNPq. Naiara diz que vários alunos atuariam no projeto como voluntários. Carlos diz que o ex-aluno

Ari pode ajudar na identificação das mudas já plantadas enquanto o próprio Carlos se dispõe pra identificar

as novas mudas. Carlos diz para que o projeto seja inserido no Sistema de Informação e gestão de projetos

(SIGPROJ) via  Coordenadoria  de  Extensão para  que  tenha mais  subsídio  para  conseguir  uma bolsa  do

CNPq.

Redução de energia: Carlos reforça a importância das servidoras da empresa responsável pela limpeza, em

abrirem as janelas das salas de aula após as 17h00 para que o ambiente fique ventilado. Andrea comenta que

em salas com 40 alunos fica muito calor. Quanto às lâmpadas, Osvandre sugere a instalação de interruptores

com sensores de presença para acendimento.

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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Carlos Eduardo Maia de Oliveira Área de Ciências /
Presidente
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Técnico Administrativo /

Secretário
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Leonardo Vicentin de Matos Técnico Educacional / 
Membro

Osvandre Alves Martins Área da Informática / 
Membro

Naiara Luchini de Assis Kaimoti Docente / Convidada

Urandi Gratão Área de Edificações / 
Membro


