MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 11/2018
CÂMPUS: AVARÉ
DATA: 27/09/2018 às 14h
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO
ASSUNTO: TRABALHOS DA BRIGADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.
No dia vinte e sete 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 alguém sabia sobre a programação de aplicação de
provas para o dia da simulação de evacuação as 09:30 hrs e as 20:30hrs do dia 09 de outubro de 2018
(terça –feira), os coordenadores de curso Júlio, Vanessa e o professor Fabio informaram que não havia
programação de prova, então o Renato informou que iria fazer uma reunião com alunos e professores
nos dias 01/10 às 19h00 e no dia 02/10/2018 às 08h00 para informar que haveria simulação. Também
foi levantada a possibilidade adiamento da simulação caso esteja chovendo no dia. Foi aberto
discussão sobre qual melhor local para ser o ponto de encontro, e todos concordaram que o gramado
atrás do ginásio é a melhor opções de ponto de encontro, o brigadista Renato informou que após a
conclusão das obras não havia mais necessidade de deixar as portas dos blocos fechadas, assim
solicitou a fiscal de contrato de segurança que pedisse aos vigilantes para fechar as portas após o
fechamento do Campus, porem a fiscalização informou que esta demanda não fazia parte do rol de
atribuições dos vigilantes, por isso foi decidido pela brigada que o melhor a fazer no momento era
deixar as portas abertas para facilitar a evacuação em caso de perigo e que posteriormente levaria o
assunto a direção e aos fiscais de contrato para buscar melhor solução. A brigadista Vanessa indagou
sobre como seria as rotas e onde estavam e quais os extintores do bloco D, como ainda não havia sido
feito esta analise os brigadistas foram até o bloco D para estudar as melhores rotas.
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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