
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 09/2019 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 18/06/2019 às 15h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: RECARGA DOS EXTINTORES/FIAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS 

          No dia dezoito de junho de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do 
IFSP – Câmpus Avaré.  
O servidor Isaías informou que no dia 25/06/2019 ocorrerá troca das cargas dos extintores do 
campus. O professor Julio deu a ideia de coordenarmos a data da referida recarga dos extintores 
com um treinamento de como utilizar os extintores corretamente com os representantes dos 
alunos (representantes de sala).  
O servidor Renato entregou as planilhas bimestrais de verificação dos extintores de pó químico aos 
servidores Julio e Luiz Guilherme, dos extintores de água ao servidor Isaías e dos hidrantes ao 
servidor Renato para a conferência do estado de uso destes equipamentos e posterior devolução 
destas planilhas para possíveis ajustes dos mesmos, caso necessário. 
O servidor Antonio Feliciano comentou sobre o incêndio ocorrido no IF de Cruzeiro do Sul (AC) que 
foi ocasionado, ao que tudo indica, por um curto circuito e comentou também que deveria haver 
ações preventivas aqui no nosso campus. A este respeito, o servidor Isaías informou que já está em 
andamento por parte do nosso campus, através de documentação que está sendo elaborada para 
ser enviada à Reitoria, solicitação não só a troca e adequação de toda a fiação elétrica da parte 
mais antiga do campus, mas também do piso tátil, entre outros. 
 
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Renato Guerra Santos, Técnico em 
Assuntos Educacionais, 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 Junior  

Antonio Spitaleri Neto  

Felipe Reis Rodrigues  

Isaías Alessandro Ribeiro Veiga  

Julio Cesar P. Damalio  

Luis Guilherme Siqueira  

Renato Guerra Santos  

 


