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CÂMPUS: AVARÉ   DATA: 11/04/2019 às 15h   
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO 
ASSUNTO: CONCURSO PARA ESCOLHA DO NOME DO MANEQUIM RCP

No dia onze de abril de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP –
Câmpus Avaré. 
O  servidor  Renato  repassou  aos  brigadistas  a  preocupação  do  servidor  Maurício  em  estar  na
Comissão e não estar conseguindo participar das reuniões e de não ter o treinamento. A servidora
Tatiane se posicionou a favor dele se manter na Comissão, considerando que o treinamento é
anual e que os brigadistas que já conhecem alguns procedimentos podem, a qualquer momento,
repassar  informações  aos  novos  membros.  Claro  que  o  próprio  servidor  poderá  analisar  a
viabilidade em se manter ou não na Brigada, entretanto todos concordaram que é bem vinda sua
participação. Também complementamos que a partir deste mês teremos dois horários de reuniões,
uma no  período da  manhã e  outro  no  período da  tarde,  justamente para  tentar  atender  aos
diversos horários dos servidores.
Servidor  Renato  recebe  todas  as  sugestões  de  nomes  entregues  pelos  alunos,  referente  ao
concurso para escolha do nome do manequim RCP. Na segunda-feira, dia quinze de abril,  será
enviado aos integrantes da da Brigada todos os nomes para elergermos o mais criativo. Na terça
feira,  dia treze,  será entregue o ovo de páscoa ao aluno vencedor.  Todos concordaram com a
sugestão do servidor Gustavo Guerra para comprarmos um bombom para os demais participantes,
como um incentivo. Portanto as contibuições de R$ 5,00 precisam ser entregues até segunda-feira
(12/4/19).
O servidor Tairon informou que retirou a gasolina adquirida através do projeto NEIA do banheiro
masculino e que, por enquanto, está guardado próximo a área de plantio, pois fica mais afastado
do prédio e com menos riscos.
Renato informa a todos que ainda não definiu a data para a simulação de incêndio, porque está
esperando o corte de grama do ponto de encontro. O mato está alto e a noite não é viável que os
alunos e servidores fiquem no local. Tatiane informou que já foram enviados dois ofícios para a
prefeitura solicitando a jardinagem e que o diretor está tentando outras tratativas para solucionar
a questão.
Tatiane informa que a construtora que está realizando a obra da biblioteca e da nova cabine de
energia, concordou em estruturar a grade que precisaram retirar para entrada de caminhão, em
um portão de acesso. Com isso o câmpus passa a ter duas entradas com tamanhos que atendam as
dimensões necessárias para entrada dos bombeiros para casos de emergência. A localização do
novo portão ficou proximo a central de energia. Como aproveitamos uma situação para resolver
um problema, esta localização não foi previamente planejada, portanto será necessário verificar
com a Coordenadoria de Área do Curso de Agronegócio a possibilidade de liberar a passagem de
veículo neste local, já que atualmente existem várias plantações relacionadas ao curso. Tairon ficou
de conversar com a professora Luciana e nos posicionar a respeito.
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 Spitaleri Neto
Fábio Crivelli de Ávila
Gustavo Guerra Damiano
Isaías Alessandro Ribeiro Veiga
Julio César Pissuti Damálio
Renato Guerra Santos
Tatiane de Fatima Amaral Mansueto
Luis Guilherme Siqueira
Tairon Pannunzio Dias e Silva


