
 
  

 

        
          
          
          
          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 
ATA DE REUNIÃO – 11/2019 

          

CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 20/08/2019 às 10h     
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  
ASSUNTO: INDICAÇÃO DO PONTO DE EMERGÊNCIA 

          
No dia vinte 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 informando que identificou mais dois pontos necessários para 
fixar a sinalização de indicação do ponto de encontro. Foram impressas e posteriormente serão 
fixadas. 
Avisou aos presentes que o brigadista Ricardo se prontificou em confeccionar a placa para 
identificação do ponto de encontro, para ser fixada na área externa. 
Renato ainda sugeriu colocarmos nas paredes de todas as salas de aula, a planta do bloco da 
respectiva sala, com a indicação da saída de emergência mais próximo e identificação do ponto de 
encontro. 
A servidora Vanessa sugeriu que a imagem da planta fique disposta de forma que facilite a visão e a 
interpretação dos alunos. Todos concordaram que será melhor alterar o sentido da planta em 
algumas salas. Para a identificação dos locais não ficar invertidas, o servidor Gustavo Guerra se 
prontificou em fazer estas alterações na planta, destacando o ponto de encontro, para 
posteriormente solicitarmos a impressão colorida dos arquivos. 
Vanessa avisou que dia 20/09/2019 o câmpus receberá aproximadamente 400 alunos para os 
jogos. Eles ocuparão algumas salas até o dia 23/09/2019. 
Sugeriu-se orientar os professores que auxiliarão na organização dos jogos, com relação a 
localização do ponto de encontro, saídas de emergência, e demais informações necessárias para 
prevenção contra incêndio. 
O servidor Renato solicita os controles de verificações dos extintores, mangueiras e bomba para 
arquivo da Brigada. 
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 
Fábio Crivelli de Ávila  
Gustavo Guerra Damiano  
Isaias Alessandro Ribeiro Veiga  
Maurício Thomazini  
Renato Guerra Santos  
Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  
Vanessa Mota Andrade  

 


