
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 09/2018 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 30/08/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: TRABALHOS DA BRIGADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 

          No dia trinta 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 sugerindo a formalização, aos responsáveis, da recomendação da 
retirada dos galões de combustíveis que estão no banheiro masculino do bloco administrativo. 
Explicou a todos que há alguns meses ele e o servidor Isaias encontraram estes galões no banheiro 
desativado próximo a entrada principal. Atualmente utilizado pelo Curso de Agronegócio.  
Os galões estavam perto de uma estufa e o local estava bastante aquecido. Falaram com o professor 
Elias e com a professora Maria Cristina. Até que resolvessem sobre a destinação destes recipientes, 
decidiram deixá-los no banheiro masculino do bloco adminstrativo do câmpus. 
Passado um ou dois meses, alguns professores avisaram ao setor de manutenção, almoxarifado e 
patrimônio sobre o forte cheiro de combustível no banheiro. 
A servidora Tatiane avisou novamente a professora Maria Cristina, atual coordenadora do Curso de 
Agronegócios do Câmpus. Ela sugeriu guardarmos o material no almoxarifado do curso ou próximo a 
estufa, entretanto, o material ainda se manteve no banheiro por mais alguns meses. 
Em conversa com a Comissão da Brigada de Incêndio, todos concordaram que as sugestões da 
professora para armazenamento não é viável, considerando que não possuímos licença para isso e 
também não temos um local apropriado e que mantenha toda a população escolar fora de qualquer 
risco de incêndio. 
Decidiu-se então por fazermos um memorando com a recomendação de retirada de tais recipientes do 
prédio. A servidora Tatiane fará os memorandos e encaminhará ao presidente da comissão para 
entregar à professora Maria Cristina. 
O servidor Renato pergunta aos professores e coordenadores de curso presentes sobre o melhor 
período para realizarmos a simulação de evacuação do prédio. 
Considerando o período de provas, concordamos em organização a simulação entre a primeira e 
segunda semana de outubro de 2018. 
A data exata ficará para ser definida nas próximas 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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