
   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 14/2018 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 22/11/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: ÚLTIMAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2018 

          No dia vinte de dois de novembro 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 informando que o Engenheiro Adenir, que realizou a última reciclagem com os 
brigadistas do câmpus, enviou a nova Instrução Técnica de 2018 por e-mail e ele já encaminhou aos 
demais. Além da IT, enviou também questões referentes a assuntos de combate a incêndio para 
auxiliar os brigadistas. 
A servidora Tatiane solicita aos presentes que se tiverem sugestões de materiais para uso da brigada, 
que acrescentem na planilha do google docs para futuras aquisições. 
Renato, quanto Coordenador de Apoio ao Ensino e presidente da Comissão da Brigada, identificou que 
alguns alunos estão subindo em cima dos vasos sanitários dos banheiros. Considerando a gravidade da 
situação, convocou-os para uma reunião breve no auditório explicando os possíveis riscos destes vasos 
se quebrarem, como uma medida preventiva e orientativa. 
A reunião foi gravada e o setor de TI do câmpus já disponibilizou o video no site. 
Como o servidor Tairon, recentemente nomeado técnico de agropecuária, tem maior proximidade 
com os alunos do projeto NEIA, solicitamos uma possível intervenção, junto à Coordenadoria do Curso 
de Agronegócio, para retirada dos galões de combustíveis, que ainda se encontram no banheiro 
masculino do bloco administrativo. 
Renato agradece a todos pela colaboração e participação das atividades realizadas em 2018. 
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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