
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 10/2019 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 09/08/2019 às 10h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: RETOMADA DAS ATIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 

          No dia nove de agosto de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP 
– Câmpus Avaré.  
O servidor Renato inicia a reunião relembrando que haverá uma simulação neste segundo 
semestre de 2019, tanto no período diurno, quanto noturno, sem avisar a comunidade escolar e a 
maior parte dos brigadistas, visando criar uma situação mais próxima da realidade. 
A servidora Tatiane imprimiu algumas placas indicando a direção do ponto de encontro. O servidor 
Isaias plastificou as placas e o servidor Renato fixou-as em alguns pontos do Câmpus para indicação 
do local.  
Como ainda há a necessidade de identificar o local do ponto de encontro, o servidor Ricardo se 
prontificou em tentar confeccionar uma placa, com materiais do câmpus, como acrílico e tinta, 
para sinalização do local. 
Está prevista a finalização da construção e a ligação de uma cabine primária no câmpus dentre os 
próximos trinta dias. O eletricista do câmpus e a equipe de engenharia da Construtora orientou que 
não é permitida a entrada de qualquer pessoa que não esteja portando equipamentos de 
segurança adequados e que não tenha conhecimento específico na área de elétrica, incluindo o 
curso de NR10. Portanto a orientação do último treinamento oferecido pelo Engenheiro Adenir, de 
termos que desligar a chave geral em caso de incêndio, não cabe para este tipo de cabine. Não é 
seguro para os brigadistas entrarem no local. Para situações emergênciais, recomenda-se que 
sejam desligados os disjuntores menores locais. 
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 

Gustavo Guerra Damiano  

Keith Viana Lopes Hungria  

Renato Guerra Santos  

Ricardo Barbosa Crivelli  

Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  

 


