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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 07 

Data 22/09/2022 

Formato Videoconferência / Presencial (local) 

Início 17h30 

Término 18h40 

Duração 01h10 

 
 

1. PARTICIPANTES: 

 

 Jonas Mattos (Coordenador da Câmara); 

 Evandro Henrique (vice coordenador e secretário); 

 Maíra Modotti (vice coordenadora); 

 Paulo Palmieri Magri; 

 José Maria Braz; 

 Alexandre Marques Nogueira; 

 Luiz Felipe Proost de Souza; 

 Alice Feitor; 

 Antônio Carvalho Neto; 

 Marco Aurélio Machado; 

 Paulo Freitas; 

 Larissa Oliveira Flaifel; 

 Mariana Pinotti; 

 Ramon Trigo Junior; 

 Vicente Parente; 

 Ana Paula de Camargo Kinoshita; 

 

 

2. PAUTA DA REUNIÃO: 

 
 Leitura e aprovação das atas números 5 e 6. 

 

3. ASSUNTOS TRATADOS: 

 

3.1 Leitura e aprovação de atas 

 

Leitura e aprovação por unanimidade da ata número 5. 

 

Leitura da ata número 6. 
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Alexandre Marques, Luiz Felipe Proost, e Marco Aurélio Machado se 

abstiveram das votações por não terem participado das outras reuniões. 

Pediram que fossem passados materiais das reuniões anteriores. 

Larissa pediu que fosse incluído seus contatos na ata da reunião 

passada. 

 

Aprovação por unanimidade da ata número 6 após a inserção dos dados 

da Eng. Larissa. 

 

3.2 Considerações iniciais 

 

Engenheiro Jonas Mattos abriu a reunião agradecendo a presença de 

todos e deu início a pauta. 

 

Engenheiro Paulo Magri pediu a palavra, agradecendo a Eng. Maíra 

Modotti, Vicente Parente, Paulo e outros por auxiliarem na organização 

do texto da cartilha. Pediu que entrem em contato comigo para fazer a 

junção dos textos. 

 

Paulo Magri informou que fomos convidados (IBAPE) pela FUNDABOM 

para fazer uma palestra/entrevista, o que foi prontamente aceito. 

 

2º Seminário de Edificações Históricas, evento gratuito e voltado aos 

profissionais de incêndio. 

 

A Andrea e o Paulo telefonaram para o Jonas, avisando a conversa na 

FUNDABOM está agendada para 26/10 às 14:15h (até 14:55h), para 

informar os andamentos e estudos da cartilha de perícia de sinistro de 

incêndio. Jonas irá realizar a apresentação para mostrar o 

caminhamento do estudo e endereçar ao II Seminário Proteção em 

Edificações Históricas que será realizado no SESC – Ipiranga. 

 

Jonas Mattos pediu que Paulo falasse sobre o evento na Escola Paulista 

da Magistratura (EPM) em conjunto com o IBAPE/SP. 

 

Paulo Magri, ainda sobre o evento da FUNDABOM, frisou a importância 

do comparecimento dos participantes na apresentação na FUNDABOM. 

A respeito do evento do dia 16/09/2022 na EPM, frisou a presença de 

cerca de 250 pessoas entre engenheiros, arquitetos, juízes, 

desembargadores e funcionários. Frisou o início de uma parceria com os 

Juízes, que são figuras importantes em nossa área de atuação (nossos 

contratantes). Foram quatro palestras nos temas de desapropriações, 

vícios construtivos, avaliação de lojas de shopping e parcelamento de 

solo, demarcatórias, usucapião. Foram ótimas palestras e a EPM 

sinalizou que irá querer novas palestras do IBAPE/SP. A Câmara de 

perícias foi muito bem representada no evento. 
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3.3 Cartilha sobre o Tema Incêndio e Explosões 

 

Eng. Jonas Mattos dá início à apresentação do esqueleto da cartilha, que 

começou a ser montado pela Maíra. 

Deu uma breve explanação de que a cartilha segue um padrão de 

apresentação do IBAPE/SP. 

 

Passou pelos tópicos iniciais da cartilha, a serem elaborados 

futuramente, mostrando o esqueleto do documento. 

 

Jonas pediu que os participantes estudem o texto para que em próxima 

reunião façamos abordagem pragmática e sistemática para eventuais 

inserções e revisões no texto. 

 

Maíra explicou o que foi feito até o momento e os próximos passos. 

Informou ter feito o texto baseado no Manual do Corpo de Bombeiros do 

Distrito federal, que é baseado na NFPA. 

Paulo frisou a importância deste manual. E que a causa poderá ser 

indeterminada. 

Maíra explicou que não está fazendo cópia, mas está fazendo ajustes e 

adaptando para a realidade das perícias. 

 

Vicente Parente pediu a palavra para informar que análise de causas 

descartadas também são importantes (por exemplo para descartar 

causas). Sugeriu acrescentar item 4.1.7 Hipóteses descartadas. Disse 

ser pertinente a perícias de seguros de incêndio. 

 

Jonas apresentou texto do Vicente Parente para que seja inserido no 

texto da cartilha.  

Vicente escreveu sobre apólices de seguro, explicou que citou exemplo 

de putrefação em silos no momento do combate ao incêndio, que gerará 

forte odor no futuro. Apólices podem gerar custos e procedimentos 

adicionais. Área de seguro antes da liberação pode pedir atividades 

emergenciais para evitar agravamento de outros danos (como 

desmoronamentos ou insalubridade). 

 

Jonas comentou sobre a importância de inserir a bibliografia na cartilha, 

disse que irá enviar à Maíra uma bibliografia suporte e pediu para que 

Vicente fizesse o mesmo em relação a seu texto. 

 

Jonas pediu a todos os membros que estudem o texto que Maíra fez 

para que seja feita a colaboração devida para a próxima reunião. 

 

Maíra pediu que comentem no próprio documento no Google Docs, de 

preferência logado, para que sejam identificadas as sugestões. 

Jonas informou que faremos remissões ao glossário. Analisar glossários 

existentes, tais como Glossário IBAPE, Glossário da Norma de Inspeção 

Predial, entre outros. 
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Jonas agradeceu e deu boas-vindas aos novos integrantes. Abriu a 

palavra para os participantes. 

 

Alexandre falou que está iniciando hoje e pediu que fossem lhe 

encaminhados as atas e esqueleto da cartilha. Disse que está 

trabalhando no setor público na área de pontes e questionou se o grupo 

era apenas para incêndios ou se abordará também outros temas como 

pontes e viadutos. Mas disse que também poderá contribuir na área de 

incêndios. 

 

Jonas deu as boas-vindas e informou que conta com ele e os demais 

para contribuir em nossa cartilha. 

 

Luiz Felipe Proost pediu que fosse enviado o esqueleto da cartilha e 

questionou se estamos focando a cartilha somente em seguros. Ao que 

Jonas respondeu que não, que esta é uma contribuição de Vicente 

Parente, mas que a cartilha é de perícias em sinistros de forma geral. 

Luiz comentou que a cartilha além de incêndios poderia abranger 

explosões. Jonas explicou que o tema básico é incêndio. Explosões 

poderá ser abrangido em uma próxima cartilha. 

 

Paulo informou que as atas estão todas no site do IBAPE/SP. Pediu que 

focasse o grupo de Whatsapp apenas na cartilha. E finalizou sua 

participação. 

 

Evandro pediu a palavra e informou que está em viagem, pediu 

desculpas e agradeceu o secretariado da Maíra. Carlos Hernandez pediu 

justificativa de ausência porque está em viagem. 

 

Ana Paula agradeceu a Maíra a escrita inicial da cartilha e se colocou à 

disposição. 

 

Alexandre lembrou que no dia 30/09 das 14h às 16h terá curso de 

engenharia e ação na cidade de São Paulo, o IBAPE é patrocinador, 

pediu a participação de todos. 

 

Paulo Magri pediu que os vice coordenadores (Maíra e Evandro) 

elencássemos para reunião de novembro as próximas datas de reuniões. 

 

Jonas encerrou a reunião. 

 

3.4 Definição das datas das próximas reuniões: 

 

Outubro – 27/10/2022 às 17:30h 

Novembro – 24/11/2022 às 17:30h 
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4. DIVERSOS 

 

4.1 Ausências justificadas na primeira reunião 

 

Carlos Hernandez pediu justificativa de ausência porque está em viagem. 

 

 

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 na primeira reunião: 

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 

Marcelo -m-lima-santos@uol.com.br - 11-999869626 

 

Na presente reunião foi adicionado contato dos participantes: 

Larissa Oliveira Flaifel - Engcivil.larissaoliveira@gmail.com - 11 

994942082 

Ramon Trigo Junior - ramontrigo@msn.com - 11981522198 

Marco Aurélio Machado - marco.aom@terra.com.br  - (11) 97105.3277 

Alexandre Marques Nogueira Cobra - alexandre.cobra70@gmail.com - 

+55 (11) 987894231 

Luiz Felipe Proost de Souza - lpkproost@uol.com.br - 11. 9.9857-9194 

 

4.4 Data da próxima reunião: 27/10/2022 às 17h30. 
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5 PRÓXIMAS AÇÕES 

 

Item Atividade Responsável Prazo 

1 
Revisão do texto inicial da cartilha por parte 

dos participantes 
Todos 27/10/2022 

2 Continuação do texto inicial da cartilha Maíra 27/10/2022 

 

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: 22/09/2022 

 

 


