MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 10/2018
CÂMPUS: AVARÉ
DATA: 13/09/2018 às 14h
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO
ASSUNTO: TRABALHOS DA BRIGADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.
No dia treze de setembro 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 perguntando se todos concordavam com a data de 09 de outubro
para simulação de evacuação, todos presentes concordaram com a data. Houve consenso de que o
melhor horário para primeira simulação serias as 09:30 hrs e a segunda as 20:30hrs do dia 09 de
outubro de 2018 (terça –feira).
Foi aberto discussão sobre qual melhor local para ser o ponto de encontro, que a princípio era o
estacionamento, mas que devido a quantidade de veículos tornou – se ineficiente, sendo assim foi
levantado a possibilidade de utilizar a passarela ou o gramado atrás do ginásio como opções de ponto
de encontro, a brigadista Keith sugeriu o espaço atrás do bloco A por ser um local próximo ao portão
por facilitar a saída do campus. O brigadista Renato ficou de analisar as opções e trazer o assunto para
votação na próxima reunião.
Decidiu-se então que será feita mais uma reunião antes da simulação com todos os brigadistas para
acertar os detalhes de como será a execução da evacuação.
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Isaias Alessandro Ribeiro Veiga,
Auxiliar em Administração, membro da Brigada de Incêndio do Câmpus Avaré, que será repassada a
todos para leitura, análise e assinatura.
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