
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 13/2018 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 25/10/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: ANÁLISE DAS SIMULAÇÕES REALIZADAS. 

          No dia vinte de cinco de outubro 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 para análise das simulações realizadas. 
No período diurno verificamos que o som da sirene do bloco D estava baixo. A servidora Tatiane 
informou que a equipe de manutenção fez testes e já trocou o equipamento. 
Como no período noturno, o ginásio estava sendo utilizado, constatou-se que lá não tem sirenes 
instaladas. A servidora Tatiane ficou de relatar as duas situações aos fiscais da obra finalizada há 
alguns meses. 
Em geral, tudo correu conforme planejado. O tempo aproximado para retirada de todas as pessoas, 
em ambos os períodos, foi de quatro minutos e trinta segundos.  
Os servidores Renato e Maurício Thomazini sugerem que em 2019 realizemos a simulação na semana 
do dia onze de março, para aguardar a matrícula das vagas remanescentes do ensino superior e 
abranger o maior número de alunos possível. 
Informa ainda que estão sendo instaladas mais barras anti-pânico nas saídas de emergência. 
A servidora Tatiane avisa que expirou a data do último atestado da brigada de incêndio do Câmpus e 
sugere agendarmos uma data com o Engenheiro Adenir para o curso de reciclagem. 
A servidora Vanessa pergunta sobre os mapas em salas de aula para indicação das saídas de 
emergência e todos concordam em fixá-los na próxima reunião. 
Falou-se ainda de mantermos o convite aos novos servidores e pais de alunos para composição dos 
membros da brigada, e também, para expandir todas as orientações relativas a primeiros socorros e 
combate a incêndio. 
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. 

 

Servidores – Brigada de Incêndio Assinatura 

Antonio Feliciano de Godoy Junior  

Danilo Fernandes dos Santos  

Fábio Crivelli Ávila  

Felipe Reis Rodrigues  

Gustavo Guerra Damiano  

Isaías Alessandro Ribeiro Veiga  

Julio Cesar Pissuti Damálio  

Luís Guilherme Siqueira  

Mauricio Thomazini  

Renato Guerra Santos  

Tatiane de Fatima Amaral Mansueto  

Vanessa Mota Andrade  

 


