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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE
24/06/2015 às 15h22 na

Sala de Videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Posicionamento de plantas para paisagismo interno: Carlos inicia a reunião falando sobre a necessidade

de fazer um levantamento de todas as plantas e materiais necessários para o paisagismo interno dos blocos do

Câmpus Votuporanga. Carlos diz que ao solicitar plantas específicas e a empresa alegar que não é possível

disponibilizar,  solicitaremos outras plantas que estiverem disponíveis.  Carlos lembra que no interior dos

blocos sarão colocadas plantas de sombra não venenosas.

Após visitas aos blocos, foram apontados os seguintes locais: 

Bloco C 

1 planta na parede da porta da diretoria e 1 em frente a porta da diretoria;

5 vasos intercalados no corredor da Coordenadoria Sociopedagógica;

1 planta em frente a sala da Coordenadoria de Extensão.

Bloco D

2 plantas dos lados de fora da porta principal;

1 planta ao lado do bebedouro;

4 plantas intercaladas no lado mais longo do corredor e 3 plantas no lado mais curto.

Passarela D-E

2 plantas.

Bloco E: 

1 planta no canto esquerdo, próxima a entrada;

4 plantas intercaladas no lado mais longo do corredor e 3 plantas no lado mais curto.
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Passarela E-F

2 plantas (1 de cada lado).

Bloco F

1 planta no pilar direito;

2 plantas nas portas de saída (1 de cada lado); 

1 planta no andar debaixo.

Passarela F-G

2 plantas (1 de cada lado).

Bloco G: 

1 planta na entrada;

1 planta de frente a sala dos professores;

1 planta na porta do andar debaixo.

Corredor da Biblioteca: 

4 plantas intercaladas.

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.

Nome: Função: Assinatura:

Andrea Cristine Sanches
Área da Indústria /

Vice-presidente
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Carlos Eduardo Maia de Oliveira Área de Ciências /
Presidente

Fernando Barão de Oliveira
Técnico Administrativo /

Secretário

Leonardo Vicentin de Matos Técnico Educacional / 
Membro

Urandi Gratão Área de Edificações / 
Membro


