
   

 

 
 

      

          

          

          

          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 02/2019 

          

CÂMPUS: AVARÉ                   DATA: 15/03/2019 às 10h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: CONTROLE DAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. 

          
No dia quinze de março de 2019 iniciou-se a reunião com a Comissão da Brigada de Incêndio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Avaré. 
O servidor Renato inicia a reunião informando que recebemos o manequim RCP e que pretende passar 
para os alunos orientações básicas relacionadas a ressucitação cardio pulmonar.   
Gustavo Guerra sugere realizarmos um concurso entre os alunos para definição do nome do manequim, 
a fim de aproximar os alunos as ações da brigada e motivá-los a buscar quem são os brigadistas do 
câmpus. 
Renato fez um controle de conferência das condições dos extintores, hidrantes e do disjuntor da bomba 
de incêndio. Este controle será realizado bimestralmente por um brigadista. Seria uma forma preventiva 
de manter todos os equipamentos de combate a incêndio em ordem para uma possível situação de 
emergência. Neste primeiro momento os brigadistas que farão as conferências são: Gustavo Guerra, 
Ricardo Crivelli, Tatiane Mansueto e Felipe Reis. 
A servidora Tatiane ficou de incluir no cronograma de manutenção do câmpus a conferência trimestral 
do funcionamento da bomba, dos acionadores do alarme e da central do sistema de incêndio. 
Solicitaremos que venham aos sábados para realização dos testes. 
Renato pergunta aos presentes se acham necessário abrir outras saídas de emergências, devido as duas 
portas próximo ao bloco A e B estarem fechadas para obras. Considerando que já tem as saídas do bloco 
A, B e C, todos concordaram que não há necessidade. 
A servidora Tatiane informou que a nova central de alarmes já foi comprada e está com previsão de 
chegar até o dia 18/03/2019. 
O servidor Felipe levantou a questão da aluna Ana Carolina do primeiro ano do curso integrado de 
Agroindústria, que apresenta problemas cardíacos. O servidor Antonio Feliciano sugere que devemos 
ligar para o SAMU, sempre que um aluno ou servidor se queixar de um problema de saúde. 
Principalmente, porque não temos competência para verificar os sintomas e se pode se agravar ou não. 
Caso não façamos isso e a pessoa vier a ter complicações de saúde, podemos ser responsabilizados. 
Renato sugere que semana que vem tenhamos outra reunião para organização da simulação de 
incêndio. Avisaremos que poderão haver simulações a qualquer momento durante o ano. 
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Tatiane de Fatima Amaral Mansueto, 
Assistente em Administração, membro da Brigada de Incêndio do Câmpus Avaré, que será repassada a 
todos para leitura, análise e assinatura. 

 

Servidores – Brigada de Incêndio Assinatura 

Antonio Feliciano de Godoy Júnior  

Danilo Fernandes dos Santos  

Felipe Reis Rodrigues  

Gustavo Guerra Damiano  

Renato Guerra Santos  

Ricardo Barbosa Crivelli  

Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  

Vanessa Mota Andrade  

 


