MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 06/2018
CÂMPUS: AVARÉ
DATA: 17/05/2018 às 14h
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO
ASSUNTO: ORGANIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO NO CÂMPUS
No dia dezessete de maio de 2018 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada, para finalizar os
procedimentos necessários para o dia da simulação de Incêndio do primeiro semestre do IFSP Câmpus
Avaré.
O servidor Renato inicia a reunião informando que enviou e-mail a todos os servidores, convidando a
quem interessar, para participarem da Brigada do Câmpus. Inclusive convidou, pessoalmente, algumas
pessoas para fazerem parte da comissão. Até o momento, apenas o Técnico em Assuntos
Educacionais, Maurício Thomazini se manifestou como interessado e em breve a servidora Talita Dina
emitirá a portaria oficializando a designação do servidor.
Renato informa que perguntou ao diretor do câmpus sobre a conclusão da obra e o mesmo informou
que será até o dia 15/06/2018.
A servidora Tatiane avisa que falou com o Mestre de Obras da Construtora sobre a desobstrução das
saídas de emergência do bloco A e B até o dia 04/06/2018, e o mesmo informou que consegue deixar
livre as saídas e rotas de fuga até esta data.
Professor Hugo e Júlio sugeriram a alteração da data da simulação para o dia 05/06/2018,
considerando que na terça-feira tem um número maior de professores e aulas no câmpus. Todos
concordaram com a alteração da data.
Sobre a organização do dia da simulação, o servidor Gustavo Guerra se prontificou em ficar
responsável pela emissão da fumaça tanto no período diurno, quanto noturno.
Professor Hugo manuseará o Drone da Instituição para registrar toda a simulação.
O servidor Danilo sugere que devemos orientar aos alunos e servidores que a evacuação do prédio
deverá ser sempre pela saída mais próxima. Todos os presentes concordaram com a sugestão,
considerando que em uma situação real, o mais importante é sair do prédio e não ir de encontro com
a fumaça, já que sua inalação pode causar a morte.
Nesta simulação não iremos demarcar pontos nem remanejar os horários dos brigadistas, visando a
proximidade da simulação com uma situação real.
Os demais brigadistas se preocuparão em orientar as rotas de fugas, auxiliar na retirada do pessoal e
verificar banheiros. Em situações reais, este procedimento deve ser adotado, desde que não coloque
em risco a vida do brigadista.
Ficou definido que a simulação será no dia 05/06/2018, terça-feira, às 09h20 e às 20h30.
Se algum integrante da brigada tiver alguma sugestão, ou achar necessário discutir algum ponto antes
da simulação, ficou acordado que o interessado pode se manifestar através do e-mail ou do grupo de
do whatssap solicitando outras reuniões.
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.
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