
   

 

 
 

      

          

          

          

          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 05/2018 

          

CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 03/05/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: PRÉ-DEFINIÇÕES PARA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO NO CÂMPUS 

          
No dia três de maio de 2018 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP – Câmpus 
Avaré, para falar sobre a simulação de evacuação do prédio e demais assuntos. 
O servidor Renato inicia a reunião falando sobre a necessidade de um chamamento aos servidores do 
câmpus para aumentar o número de participantes da Comissão. Tivemos uma redução no número de 
brigadistas devido a afastamentos, remoção, redistribuição, etc. 
Professor Hugo sugeriu que cada área disponibilizasse um servidor para a Brigada, para maior divulgação 
das ações da Comissão. 
Professora Vanessa lembra que em breve teremos a festa junina do câmpus e que será importante 
verificarmos a disposição das barracas e manter um brigadista presente no local. 
O Servidor Renato informa que haverá rota de fuga entre o bloco A e o Ginásio, que dará acesso a passarela 
principal, definida até o momento, como novo ponto de encontro. 
Considerando a possibilidade da obra não finalizar a contrução do bloco D e do Ginásio até o dia 28 de 
maio, data inicialmente estabelecida para a simulação de incêndio. E que dentro desta situação, algumas 
saídas de emergência ainda não estariam disponíveis, concordamos em fazer a reunião com instruções aos 
alunos no dia 28/05/2018 e a simulação na próxima segunda-feira, dia 04/6/2018. 
O servidor Renato pergunta para a servidora Tatiane sobre a situação do sistema de alarmes. Ela informa 
que a equipe de manutenção já regularizou todo o cabeamento da atual construção e que já deixou pronto 
para a Construtora interligar o bloco e o Ginásio a nossa central. 
Como haviam poucos presentes, concordamos em definir os procedimentos referentes a simulação na 
próxima reunião. 
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 

Hugo de Souza  

Isaías Alessandro Ribeiro Veiga  

Julio Cesar Pissuti Damalio  

Renato Guerra Santos  

Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  

Vanessa Mota Andrade  

 


