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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 04 

Data 19/05/2022 

Formato Videoconferência / Presencial (local) 

Início 17h30 

Término 19h00 

Duração 01h30 

 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

• Jonas Mattos (Coordenador da Câmara); 

• Paulo Palmieri Magri (Diretor Técnico); 

• Evandro Henrique (Vice Coordenador e Secretário); 

• Maíra Modotti (Vice Coordenadora); 

• Marcelo Santos; 

• Coronel Vicente Parente; 

• José Maria Braz; 

• Frank Itinoce – Presidente da FUNDABOM; 

• Luiz Carlos Ribeiro; 

• Vanderlei Jacob Junior; 

• Ana Paula de Camargo Kinoshita; 

• Paulo Freitas; 

• Fernando Nevoa; 

• José Paulino; 

• Alice 

• Waldivia Borges; 

• Antonio Carvalho Neto; 

• Natalia Malta; 

• Paulo Freitas 

 

 

2. PAUTA DA REUNIÃO: 

 

• Elencar os tipos de perícia e amealhar os dados para as perícias 

correspondentes.  
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ASSUNTOS TRATADOS: 

 

3.1 Cartilha sobre o Tema Incêndio e Explosões; 

 

Jonas abriu a reunião abriu agradecendo a presença de todos e deu 

início a pauta 

 

Magri falou que a reunião de julho é facultativa. 

 

Vicente Parente mandou sugestão do tema sobre o tópico do dia. 

 

Evandro relatou que nas reuniões passadas já foram discutidos os 

seguintes temas: 

1ª Reunião sobre a cartilha: MINUTA PARA INÍCIO D0 ESTUDO DE 

INCÊNDIO, em que foram elencados os documentos necessários para o 

início de uma perícia. 

2ª Reunião sobre a cartilha: Sobre os itens de segurança do perito, que 

devem ser correlacionados com as observações anteriores à vistoria, 

como por exemplo: local, tempo decorrido do incêndio, o entorno para 

traçar possíveis problemas gases etc. Sendo fundamental frisar que a 

segurança do perito e das pessoas sempre estão em primeiro lugar. 

 

 

E conforme acordado na reunião passada: 

 

Foram elencados os tipos de perícia e amealhar os dados para as 

perícias correspondentes. De acordo com o tipo de perícia, teremos os 

procedimentos específicos. 

 

Dos itens do Vicente Parente 

 

a) Apuração das causas (ou eliminação das causas); 

 

Marcelo Santos relatou que se deve pesquisar sobre elétrica. 

Jonas Matos alertou sobre a mudança de intensidade de vento e que 

talvez a norma esteja desatualizada sobre este fator. 

Marcelo Santos lembrou que os ventos são perigosos às células 

fotovoltaicas. 

 

 

Magri falou que devemos nos focar no tipo de perícias. 

Ana Paula Kinoshita falou sobre o ar-condicionado e do elevador 

Waldivia relatou que se deve obter a certidão com o bombeiro do tempo 

de queima do local, pois este fator é fundamental para determinar a 

demolição do local. 
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Jonas perguntou se a primeira perícia a ser correlacionada pode ser de 

constatação. 

 

Foram debatidos por todos os seguintes tópicos: 

 

Perícia de conformidade do ambiente (ex. elétrica 5410) 

 

Perícia investigativa 

 

Perícia de averiguação 

 

Segundo Paulo Freitas, especialista em seguros, o primeiro ponto é 

constatar o local, investigando com conclusão da causa provável. 

 

Análise do local, para saber se está em conformidade normativa 

 

Nomeia o profissional da área específica em que houve problema 

(elétrico, por exemplo). 

 

Na etapa seguinte, solicita-se os documentos, para averiguar se o local 

está de acordo com o projeto. 

 

Análise dos equipamentos: vida útil x mau uso. 

 

Análise de risco do entorno do local do incêndio. 

 

Análise de estrutura 

 

Averiguação dentro da constatação 

 

 

Ficaram definidos, então, 04 tipos de perícias principais: 

 

Perícia de constatação; 

 

Perícia Investigativa de Incêndio; 

 

Apuração, valoração e quantitativo; 

 

Perícia de prevenção e análise de riscos (inspeção de risco). 

 

 

Pauta da próxima reunião: Estruturação formal de cada um dos 04 

(quatro) tipos de laudos determinados. 

 

 

 

Jonas encerrou a reunião às 19h10.  
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3.2 Definição das datas das reuniões.; 

 

As datas permanecem: 

 

Junho, 23/06, às 17h30. 

 

 

3. DIVERSOS 

 

4.1 Ausências justificadas na primeira reunião 

 

Eng. Mariana Pinotti pediu ausência justificada devido a problema na 

conexão. 

 

 

4.3 Contatos dos participantes 

 

Em primeira reunião 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 nas primeiras reuniões: 

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 

Frank Itinoce – fitinoce@policiamilitar.sp.gov.br 

Antonio Carvalho Neto - eng.neto@hotmail.com 

Cassio Armani - crarmani@gmail.com 

Paulo Augusto - pauloafn@gmail.com 

Fernando Nevoa - Alves.nevoa.engenharia@gmail.com 

Freddy Cortez - freddyfelixpe@gmail.com  

Ana Paula c. Kinoshita - anapaula@apkengenharia.com.br   

anak.ecivil@gmail.com 

Eng. Marcelo Lima dos Santos - Marcelo-m-lima-santos@uol.com.br - 

11-999869626 

 

Na presente reunião foi adicionado contato de: 

  

Waldivia Borges – waldiviaborges@hotmail.com – (13) 997408505 

Paulo Freitas – pandrade@istforensic.com – 11 973345413 
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4.4 Data da próxima reunião: 23/06/2022 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, Jonas Mattos, Coordenador, encerrei esta 

reunião. 

Data: 19/05/2022 

 


