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ATA DE REUNIÃO 
CÂMARA PERÍCIAS E/OU GRUPO DE TRABALHO DE PERÍCIAS 

DE INCÊNDIO E EXPLOSÕES 
 
 
Título da Atividade Reunião da Câmara de Perícias 

 
ATA número 01 
Data 15/02/2022 
Formato Videoconferência / Presencial (local) 
Início 17h30 
Término 19h20 
Duração 01h50 
 
 
1. PARTICIPANTES: 

 Andrea Cristina Klüppel Munhoz Soares (Presidente do IBAPE-SP); 
 Paulo Magri (Diretor Técnico); 
 Jonas Mattos (Coordenador da Câmara); 
 Evandro Henrique (vice coordenador e secretário); 
 Maira Modotti (Vice coordenadora); 
 Vicente Parente; 
 Antônio Carvalho Neto; 
 Alice Feitor; 
 Vanderlei Jacob Junior; 
 Luiz Carlos Ribeiro; 
 Mariana Pinotti; 
 Daniel Grasso; 
 Freddy Cortez; 
 Ana Paula de Camargo Kinoshita; 
 Marcela Garcia Henrique; 
 Gilmar Souza; e 
 Paulo Freitas. 
 
Ausências justificadas (se aplicável): Não houve. 
 
 

2. PAUTA DA REUNIÃO: 
 Unificação da Câmara de Perícias com o grupo de Trabalho de 

Perícias de Incêndio e Explosões; 
 Discussão Sobre a Tabela de Honorários do IBAPE-SP; 
 Cartilha sobre o Tema Incêndio e Explosões; 
 Estudo sobre parcelamento do solo; 
 Definição das datas das reuniões. 
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3. ASSUNTOS TRATADOS: 
3.1 Unificação da Câmara de Perícias com o grupo de Trabalho de 
Perícias de Incêndio e Explosões; 
Paulo Magri abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou a 
palavra à presidente do IBAPE/SP. 
Presidente Andrea Klüppel agradeceu a presença de todos e toda 
contribuição cientifica. 
Jonas Matos (coordenador da câmara de perícias) agradeceu a presença 
de todos e iniciou as pautas. 
Magri relatou sobre a fusão da Câmara de perícias e grupo técnico de 
trabalho de incêndio e explosões e todos os presentes acordaram sobre 
o tema. 
 
3.2 Discussão Sobre a Tabela de Honorários do IBAPE-SP 
 
Maíra Modotti sugeriu um valor de R$ 500,00 para a hora técnica e um 
estudo para atualização da tabela com o valor das despesas 
mercadológicas. 
Magri apoiou a ideia do estudo e sugeriu o valor de R$ 490,00 para a 
hora técnica, resultando no montante de R$ 5.390,00 como valor 
mínimo do IBAPE. 
Alice achou interessante por R$ 490,00 para a hora técnica. 
A Câmara de Perícias votou de forma unanime pelo aumento do valor 
dos honorários mínimos no montante de R$ 5.390,00, equivalente a 11 
horas, cujo valor unitário da hora técnica estaria em R$ 490,00. 
 
3.3 Cartilha sobre o Tema Incêndio e Explosões; 
Jonas relatou que é necessária uma formação de um compilado de 
conhecimento para ser compartilhado no grupo. 
A Norma NFPA 921, é uma norma americana que será a “viga mestra” 
da cartilha. Ela já está traduzida e deve ser compartilhada e estudada. 
Magri relatou que o Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal já 
começaram o estudo, na visão do corpo de bombeiros, e é função da 
câmara fazer sobre a ótica da perícia.  
De forma unânime, a Câmara apoiou que utilizaremos a Norma NFPA 
921 como base para os estudos. 
Magri coordenador da cartilha 
Jonas Mattos – relator da cartilha 
A cartilha contemplará:  
Perícia pós sinistro – que ensaios devem ser realizados? Quais exames a 
serem feitos? Quais documentos devem ser analisados ou solicitados 
(exemplo AVCB, AVS, NRs (condições de trabalho), Formação de brigada 
de incêndio (atas das reuniões mensais e extraordinárias))?  
O que devemos analisar no interior e no exterior de uma edificação?  
Quais são as documentações necessárias? 
Quais equipamentos obrigatórios de EPI? 
Quais são e quando solicitar os ensaios? 
Formatação mínima de laudo.  
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Não é trabalho preventivo. A perícia é realizada após o prédio ter sido 
sinistrado por incêndio. 
Alice Feitor – sugeriu estudo sobre a segurança da entrada do perito no 
pós-incêndio. 
Jonas Mattos sugeriu: 
Ambientar no tema; 
Olhar a Norma; 
Manual de Perícias em Incêndio e Explosões. 
 
Para a próxima reunião ficou decidido que é necessário elencar toda 
documentação necessária e básica para a edificação (prefeitura 
municipal e bombeiros). 
 
Cartilha será delimitada para: 
Residencial: índice de sinistro elevado com menor grau de destruição; 
Comercial e serviço: prédios/ edifícios comerciais, prédios de escritórios 
(até shopping center); 
Abrangendo o uso industrial, mas limitado aos documentos exigidos 
pelos bombeiros. 
Igrejas, estádios, obras de arte, Indústrias não abordados na cartilha. 
 
Paulo Magri recomendou e alertou: 
A cartilha de Incêndios deve ser confeccionada de acordo com a norma 
do IBAPE (Norma de publicações) e conforme os templates; 
Cartilha de desabamento para uma segunda etapa; 
Sempre avisar o pessoal da Fundabom – Major Robson; 
Chamar o Arrival para as reuniões; 
O presidente do IBAPE – RJ quer participar da câmara. 
 
3.4 Estudo sobre parcelamento do solo; 
Após debates e uma visão do quão árduo será o trabalho para a cartilha 
de incêndios, ficou decidido que o estudo sobre parcelamento de solos  
não será discutido nesse momento. 
 
3.5 Definição das datas das reuniões.; 
Foi acordado que as reuniões serão realizadas nas terceiras Quintas-
feiras de cada mês, assim as próximas reuniões ocorrerão: 
 
Março, dia 17/03, às 17h30; 
Abril, dia 14/03, às 17h30; 
Maio, 19/05, às 17h30; 
Junho, 23/06, às 17h30. 
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4. DIVERSOS 
4.1 Formação de grupo 
Foi convencionado a formação de um grupo na plataforma de Whatsapp 
e outra “nas nuvens” para compartilhamento de artigos e estudos 
necessários ao grupo. 
Foram compartilhados os seguintes contatos: 
Paulo Magri - pmagri@uol.com.br – 11 99982 5747 
Jonas Mattos - jonasmattos@uol.com.br – 11 99905 9221 
Evandro Henrique – engenheiroevandrohenrique@gmail.com – 11 99954 
3194 
Maira Modotti - maira@modotti.com.br – 11 99330 6930 
Mariana Pinotti - mairipinotti@gmail.com – 11 99673 8803 
Freddy – freddyfelixpe@gmail.com - 11 953348 8149 
Daniel Grasso – dagrna@hotmail.com – 11 98128 0051 
Alice Feitor – alicefeitor1@gmail.com –  
Gilmar Souza – gilmarsouzaa@gmail.com -  
Fernando – eng.fernandoam@hotmail.com – 11 98081 9651 
 
4.2 Data da próxima reunião: 17/03/2022 às 17h30. 

 
 

5. PRÓXIMAS AÇÕES 
Item Atividade Responsável Prazo 

    
    

 

6. FECHAMENTO DA REUNIÃO 

Após a abertura da palavra aos presentes e debatidas e registradas 
nesta ATA as manifestações eu Jonas Mattos, Coordenador, encerrei a 
presente reunião. 

Data: 15/02/2022 


