
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 03/2019 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 26/03/2019 às 15h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: ULTIMOS AJUSTES PARA SIMULAÇÃO DE EVACUAÇÃO DO PRÉDIO. 

          No dia vinte e seis de março de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP 
– Câmpus Avaré. O servidor Renato Guerra colocou em debate a possibilidade de reunir os alunos ainda 
nesta semana para orientações a respeito do Treinamento de Simulação de Evacuação do Prédio. Todos 
concordaram com esta ideia. Servidor Gustavo Guerra informou que no dia 27/03/2019, às 07h00, será 
feito o último teste com a sirene de incêndio (ficará soando por aproximadamente cinco minutos). O 
mesmo servidor disse que a empresa que está construindo a nova Biblioteca iniciou as obras da nova 
central de energia. Os integrantes da Brigada que estavam presentes lembraram que os galões de 
combustível que estavam desde o ano de 2018 armazenados no banheiro masculino do Bloco 
Administrativo continuavam lá, mesmo após a Brigada de Incêndio ter recomendado via memorando à 
coordenação do curso de Agronegócio que os mesmos fossem retirados do prédio do IF. Então decidimos 
por enviar novo ofício interno à nova coordenadora do mesmo curso reiterando a recomendação de 
retirada dos referidos galões de combustível daquele local. Servidor Renato Guerra comentou a respeito 
de um e-mail enviado pela servidora Carina Montanha sobre um vazamento de gás GLP no Laboratório de 
Gastronomia. Servidor Gustavo Guerra informou o referido laboratório esta sem gás (foi desligado) até 
que haja o reparo (ou troca) da mangueira metálica onde o vazamento havia ocorrido. Servidor Julio 
sugeriu de orientarmos os alunos a respeito de procedimentos a serem seguidos caso ocorram situações 
semelhantes a este vazamento de gás: não acionar os interruptores da sala onde o gás vazou para evitar 
explosões, por exemplo. Servidora Vanessa comentou a respeito de uma possível parceria entre o IFSP e a 
UNI-FSP para que seja cortado o mato (que está bastante alto) da área ao lado do Ginásio (ponto de 
encontro em caso de emergência). Foi novamente sugerido que fizéssemos um “concurso” entre os 
alunos para dar um nome ao Manequim RCP recentemente adquirido pela Brigada de Incêndio de IFSP 
Avaré. Em comum acordo entre todos os presentes nesta reunião, ficou decidido que o prêmio para o 
aluno que tenha dado o nome mais criativo seria um “ovo de páscoa” e que cada integrante da Brigada 
daria R$ 5,00 para a aquisição do mesmo. Ficou decidido que este valor seria entregue ao servidor Renato 
Guerra na CAE. Servidor Julio sugeriu que a Brigada pensasse em alguma ação orientativa a todos os 
servidores caso ocorresse situação semelhante ao acontecimento ocorrido em uma escola estadual na 
cidade de Suzano onde dois alunos armados invadiram a referida escola e assassinaram vários 
estudantes. Servidor Julio sugeriu de orientarmos os docentes a sempre deixarem a chave da sala de aula 
na fechadura do lado de dentro, pois, se ocorresse situação extrema como a de Suzano, o professor 
poderia rapidamente trancar a sala de aula evitando assim que a mesma fosse invadida por alguém 
armado. 
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Renato Guerra Santos, Técnico em 
Assuntos Educacionais e pela servidora Vanessa Mota, docente, ambos membros 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 Junior  

Antonio Spitaleri Neto  

Fábio Crivelli de Ávila  

Gustavo Guerra Damiano  

Isaías Alessandro Ribeiro Veiga  

Julio César Pissuti Damálio  

Renato Guerra Santos  

Vanessa Mota Andrade de Castro  

 


