
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE (CLMA)
17/02/2016 às 15h28 na

Sala de Videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Comissão de combate ao  Aedes aegypti:  Carlos  inicia  a  reunião informando que por  meio  de decreto

presidencial solicitando a formação de comissões em órgãos ligados ao Ministério da Educação (MEC) para

o planejamento e execução de ações de combate aos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além

das ações exige-se que sejam elaboradas planilhas de controle e relatórios semanais. Carlos informa que a

CLMA assumirá esta tarefa. Também devem ser escolhidos cinco alunos de cada sala para participar da

comissão.

Início das ações: Dia 19/02/2016 foi escolhido pelo MEC como o “Dia Nacional da Educação #Zika Zero”.

Carlos abre para discussão sobre ações a serem realizadas no câmpus. Após discussão fica definido que será

mobilizada uma sala do 1º ano, às 9h15 para inspecionar as instalações do câmpus procurando possíveis

focos do mosquito e para elaboração de relatórios. Após a inspeção será realizada o descarte de materiais

recicláveis  com  a  ajuda  da  Coopervinte.  Caso  forem  encontrados  materiais  descartadas  nos  terrenos

adjacentes ao câmpus, a Prefeitura será contatada para tomar providências. Pretende-se realizar essa ação

semanalmente com turmas diferentes.

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 (no verso) pelos presentes.

Página 1 de 2



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO MEIO AMBIENTE (CLMA)
17/02/2016 às 15h28 na

Sala de Videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Nome: Função: Assinatura:

Andrea Cristine Sanches Área da Indústria / 
Titular

Carlos Eduardo Maia de Oliveira Área de Ciências /
Presidente

Ed Wilson Perussini Viana Área da Indústria / 
Suplente

Fernando Barão de Oliveira
Técnico Administrativo /

Secretário

Leonardo Vicentin de Matos
Técnico Educacional /

Titular

Osvandre Alves Martins
Área da Informática /

Titular
Ausente

Guilherme de Morais
Área da Informática /

Suplente

Urandi Gratão Área de Edificações / 
Titular
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