
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE
01/10/2015 às 15h13 na

Sala da Coordenadoria de Extensão do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Jardinagem: Com o fim do contrato de jardinagem, as plantas situadas dentro e fora dos blocos ficam sem

um cuidador. Osvandre sugere como solução alternativa a elaboração de um projeto de extensão onde alunos

cuidem dos jardins do câmpus. Sugere também a elaboração de um sistema de irrigação que seria adquirido

através de edital de chamada pública. Andrea sugere que os alunos podem cuidar das plantas localizadas no

interior dos blocos e colocar uma placa de identificação com o seu nome e/ou a turma.

Definição dos novos horários de utilização dos condicionadores de ar: Considerando que as restrições do

horário de uso dos condicionadores de ar impactaram no consumo de energia e considerando que ainda há

necessidade de redução no valor da tarifa de energia resolveu-se discutir novamente o horário de uso dos

aparelhos. Leonardo reforça a importância dos servidores técnicos administrativos / educacionais seguirem

também os  horários.  Também questiona  se  a  fiscalização  do  cumprimento  dos  horários  por  parte  dos

servidores fica a cargo dos membros da Comissão Local do Meio Ambiente. Carlos diz que a fiscalização

deve ficar na responsabilidade da chefia imediata. Após discussão foi decidido que o horário de utilização

será:

Salas de aula: Ligar das 9h50 até 12h20; Ligar 13h20 até 17h00; ligar a partir das 21h00.

Setores administrativos e salas de professores/áreas: Ligar das 10h00 às 17h00; ligar a partir das 21h00.

Os horários não se aplicam aos Laboratórios de Informática.

É sugerido ao Marcos reforçar com os funcionários da empresa de limpeza, abrirem ao menos uma janela das

salas de aula possibilitando a circulação de ar. Ele diz que vai verificar.

Política de consumo de água: Marcos Murja, fiscal do contrato da empresa terceirizada de limpeza predial,

informou que a mesma reduziu ao limite a utilização da água. Portanto não é possível reduzir o número de

lavagens do pátio,  quadra,  janelas etc.  Urandi  sugere instalar  redutores nas torneiras do câmpus.  Carlos

sugere verificarmos na próxima conta de água se o gasto excessivo foi devido à limpeza da caixa d'água.

Controles dos condicionadores de ar: Devido a relatos de condicionadores de ar que ficaram ligados a

noite toda, entra em pauta a discussão sobre a posse dos controles dos aparelhos. Após discussão sobre o

assunto fica decidido levar essa pauta para reunião de gestão. Fica registrado como sugestão, um aluno de

cada turma se responsabilizar pela retirada, posse e devolução do controle do aparelho da sua respectiva sala

de aula com registro devidamente efetuado em uma lista. 
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Foco de Dengue: Leonardo informa que foi encontrado foco de mosquito da Dengue no Bloco F. Explica

que resíduos de cimentos estão sendo jogados em uma canaleta de escoamento de água, o que está formando

pequenas poças possibilitando o surgimento de larvas de mosquito. Pergunta se não é possível descartar os

resíduos diretamente no esgoto ou de outra forma. Urandi, representante da área de edificações, esclarece

que esse resíduo é proveniente da lavagem da betoneira. Diz que anteriormente a lavagem era feita em outro

local, porém a grama existente no local morreu devido ao contato com os resíduos. Depois passou-se a fazer

a  lavagem próximo a  essa  canaleta.  Urandi  explica  que  a  lavagem é essencial  pois  do  contrário,  pode

acontecer danos e até perda do equipamento. Diz que vai repassar a informação à coordenadora Angélica

sobre a situação.

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 / 
Membro

Carlos Eduardo Maia de Oliveira Área de Ciências /
Presidente

Fernando Barão de Oliveira
Técnico Administrativo /

Secretário

Leonardo Vicentin de Matos
Técnico Educacional /

Membro

Marcos Fernando Martins Murja Convidado

Milton César de Brito Convidado

Osvandre Alves Martins
Área da Informática /

Membro

Urandi Gratão Área de Edificações / 
Membro
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