MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 08/2018
CÂMPUS: AVARÉ
DATA: 02/08/2018 às 14h
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO
ASSUNTO: TRABALHOS DA BRIGADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.
No dia dois de agosto 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 informando aos presentes sobre seu possível afastamento, nos
próximos dias, devido a licença paternidade.
Todos concordaram em organizarmos a simulação de evacuação do prédio após o presidente da
comissão retornar de sua licença.
Renato perguntou como ficou a disposição dos extintores, após a orientação da empresa que realizou
a recarga em julho. A servidora Tatiane que acompanhou os chamados para equipe de manutenção de
remanejamento dos extintores informou que ficou um de CO2 na central de energia, conforme a
orientação da empresa e manteve-se um de CO2 no servidor e um no corredor do bloco A, próximo
aos três laboratórios de informática. No bloco C, foi instalado um de pó químico BC.
Também constatamos que dentro do auditório tinham dois de pó químico BC e nenhum de classe A e
no bloco B tinham dois de classe A e nenhum tipo BC. Então pedimos para manter em cada um destes
lugares um extintor de cada tipo.
Sobre os laboratórios, a servidora Tatiane ainda informou que no fim do ano , quando iniciar o projeto
para nova recarga dos extintores, solicitará a demanda aos coordenadores para regularizar a situação
de segurança interna dos laboratórios, pelo menos na questão de extintor de incêndio.
Renato sugeriu ainda incluir na aquisição placa de ponto de encontro da comunidade escolar, para o
caso de surgir a necessidade de todos se retirarem do prédio e haver um local identificado.
Como os horários de aula do segundo semestre ainda não está definido, muitos brigadistas ainda não
estão podendo participar das reuniões. Então, deixaremos para a próxima reunião para colarmos nas
salas de aula as plantas com a indicação das saídas mais próximas.
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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