
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 07/2018 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 07/06/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA DATA DA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO 

          No dia sete de junho de 2018 iniciou-se a reunião com a Comissão da Brigada de Incêndio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Avaré. 
O servidor Renato inicia a reunião oficializando a alteração da data da simulação de incêndio do 
câmpus, conforme mensagens trocadas entre os integrantes da Comissão na semana anterior. 
Diante dos últimos acontecimentos, todos concordaram com a alteração. Houve paralização da 
categoria de caminhoneiros no país, o que gerou considerável falta de combustível, gás e 
determinados materiais nos estabelecimentos comerciais. Isso fez com que o Câmpus Avaré e outras 
Instituições de Ensino suspendessem as atividades nos dias 28, 29 e 30. Considerando que a reunião 
com os alunos seria dia 28. Que a construtora não conseguiu desobstruir as passagens de rotas de fuga 
atrás do ginásio. Que fomos informados que nas datas previstas para a simulação, já haviam palestras 
e outras atividades programadas no câmpus. Que dentre os próximos dias já iniciam atividades 
avaliatórias. Optamos por realizar a simulação no início do segundo semestre de 2018. 
O servidor Renato sugere que no ano de 2019, organizemos a simulação entre fevereiro ou março. 
Assim os alunos do primeiro ano do ensino médio, já receberiam informações importantes, que 
serveriam para agirem em situações de emergência. 
Ficou acordado que na próxima reunião iremos colocar nas salas as plantas com a indicação das saídas 
mais próximas. 
A servidora Tatiane ficou de verificar se as medidas do portão próximo ao bloco D comporta a entrada 
de veículos do Corpo de Bombeiros. 
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 

Danilo Fernandes dos Santos  

Gustavo Yoshio Watanabe  

Isaías Alessandro Ribeiro Veiga  
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Julio César Pissuti Damálio  

Renato Guerra Santos  

Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  

 


