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CÂMPUS: AVARÉ   DATA: 14/05/2019 às 15h   
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO 
ASSUNTO: ANÁLISE DA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO DO PERÍODO DIURNO

No dia quatorze de maio de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do
IFSP – Câmpus Avaré. 
O servidor Renato informou que a simulação do período diurno ocorreu no dia dez de maio, sexta-
feira, por volta das 10h20 e levou aproximadamente 5 minutos para que todos saíssem do prédio e
fossem em direção ao ponto de encontro. 
Inicialmente a central de alarme apresentou um curto circuito em um componente, o que enfatiza
ainda mais a importância das simulações, que além de praticar as rotas de fugas, também testa os
equipamentos de combate a incêndio.
O servidor  Gustavo Guerra,  Ricardo Crivelli  e  a  equipe de manutenção auxiliaram no conserto
imediato da central para possibilitar que a simulação ocorresse.
Por estar aplicando prova, verificou-se ainda certa resistência por parte de uma professora nova do
câmpus em atender ao pedido do brigadista Danilo para sair da sala. Entretanto, após um ou dois
minutos, todos saíram.
As demais ações saíram conforme o esperado.
Na reunião o servidor Gustavo sugere para a servidora Tatiane, fiscal da manutenção do câmpus, a
substituição do relê da central para evitar futuros problemas.
Todos concordaram em emitir um documento à gestão do câmpus relatando as situações ocorridas
nas simulações do período noturno e diurno.
O servidor Júlio ainda se prontificou em falar diretamente com o professor Eduardo Bolla, sobre
sua conduta de se recusar a sair da sala na simulação e sobre o que isso refletiu nos alunos e no
brigadista Felipe.
Ao fim da reunião, levantou-se a questão do protesto realizado pela servidora Vanessa, logo após a
simulação de incêndio, ainda no ponto de encontro. Todos entendem a proposta da servidora,
entretanto  concordam  em  evitar  qualquer  ação  que  não  seja  característica  da  simulação  de
incêndio  ou  da  brigada,  considerando  que  todos  os  alunos  estavam  no  local,  por  certa
obrigatoriedade, e qualquer posicionamento reivindicatório, não deve ser obrigatório aos alunos
ou servidores que estavam no local.
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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