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Assunto 
Reunião da Brigada de Emergência 
Data / Hora / Local 

28/05/09 / 15h00 -16h15 / Núcleo da Qualidade 

Participantes Setor Ramal 

Celso Matsumoto 

Celia Corbó 

David Foot 

Gerson de Souza Gonçalves 

Oriana Tossani 

Pedro José Carloto 

Regina Moreira 

Katibe 

Núcleo da Qualidade 

Div. de Rádio e TV 

Div. Proposições Legisl. 

APMAL / Bombeiro 

Div. Imprensa 

APMAL 

SSTC 

Bombeiro 

6696 

6274 

6356 

6193 

6483 

6184 

6434 

  --- 

 

1. Pauta da reunião 

Reativar a Brigada de Emergência da ALESP. 

 

 

2. Assuntos tratados 

2.1. Regina informou que, até agora, temos apenas 16 brigadistas inscritos. 

2.2. Após várias opiniões dos participantes da reunião para a ampliação do grupo de 
brigadistas, foram feitas as seguintes sugestões: 

• novo prazo para formação inicial do grupo de brigadistas até o dia 05/06/09; 

• realizar contato com os funcionários para aderirem a brigada (por telefone, 
pessoal);  

• espalhar cartazes no quadro de comunicação dos andares; 

• circular do SGA, com aval da Mesa Diretora, comunicando aos Diretores de 
Departamento, Divisão e Serviço da importância da formação do grupo de 
brigadistas, conscientizando seus funcionários a participarem; 

• obrigatoriedade dos prestadores de serviços indicarem seus funcionários a 
participarem da brigada (ex.: lanchonete, SINDALESP, AFALESP etc). 

2.3. O Sargento Gonçalves informou que já foi realizado o levantamento dos equipamentos 
de emergência e a definição das rotas de fuga e sinalização. 

2.4. O Tenente Katibe informou das legislações aplicáveis a brigada de incêndio, Decreto nº 
46076/2001 – Grupo H4: Administração Pública, IT nº 17/2004, NBR 14.276. Foram 
feitas estimativas do número de brigadistas necessários para a ALESP, utilizando a 
legislação aplicável e o número de pessoas em cada andar. O número encontrado foi de 
142 brigadistas. 

2.5. Chegou-se a conclusão de que se não tivermos o número razoável de brigadistas, não 
poderemos iniciar as outras etapas, como: treinamento de primeiro-socorros, 
treinamento em pista, eleição do Lider e Vice-lider da brigada etc. 
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3. Pendências 

 

Pendência Responsável Prazo 

Atualização da Intranet – ícone Brigada de 
Emergência com as legislações aplicáveis 

Celso 05/06 

Recebimento do formulário de recadastramento e 
adesão de novos brigadistas 

SSTC - Regina 05/06 

Compilação da lista de brigadistas e convocação 
de nova eleição para escolha do Lider 

CIPA – Marcos Francisco 

 

15/06 

Contato com os funcionários para aderirem à 
brigada (por telefone, pessoal) 

CIPA – Marcos Francisco e 
os demais componentes da 
reunião (Carloto – subsolo) 

05/06 

Cartazes no quadro de comunicação dos andares Oriana 03/06 

Circular SGA Pinhata  

Sugestão da nova sala da Brigada Pinhata 15/06 

 

 

4. Próximos passos 

 

A próxima reunião deverá ser no dia 15/06/09, às 15h00, na Secretária Geral de 
Administração ou Núcleo da Qualidade. 


