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ATA DE REUNIÃO 
 

Título da Atividade Reunião Câmara de Avaliações 

Extraordinária 

ATA número 08 

Data 01/09/2020 

Local Videoconferência 

Início 17h15 

Término 18h45 

Duração 1h30 

 
 
1. Participantes: 

• Hermes Luiz Bolinelli Junior 

• Gustavo Bortoleto Martins 

• Cirlene Mendes da Silva 

• Valmir Chervenko 

• Leandro Yagome 

• Moacyr Moura Ferreira 

• Dariany Santos 

• Freddy Felix Cortez Valdiva 

 

2. Pauta da Reunião (itens principais): 

• Termo de Abertura de Projeto (TAP):  

• Constituição Grupo de Trabalho. 

• Constituição Coordenador do Trabalho. 

 

3. Assuntos Tratados: 

 

1- TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP):  

 

ELABORAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS 

Objetivos do trabalho: conforme TAP, este projeto propõe apresentar aos 

profissionais das atividades de Perícias de Engenharia e Avaliações de bens, 

aspectos básicos para a elaboração de Laudos Periciais, em atendimento às boas 

técnicas metodológicas e normas pertinentes.  

 

Estará subordinado a Câmara de Avaliações, Gestão 2020-2021. 

 

Recomenda-se que o trabalho seja conduzido em parceria com integrantes das 

demais Câmaras Técnicas do IBAPESP e constituir cartilha única com conteúdo 

geral e comum a todas as Câmaras. 

 

Documento será apresentado em formato de Cartilha. 

 

O projeto e toda a sua condução deverá obedecer e cumprir o Regimento das 

Câmaras Técnicas do IBAPESP, bem como todas as demais Normas e 

Regulamentos desta instituição. 

 

Todos os colaboradores aceitam os regulamentos e normas do IBAPESP ao 

aceitarem participar do trabalho e das reuniões. 
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2- COORDENADOR DESIGNADO:  

CIRLENE MENDES DA SILVA, ARQUITETA 

 

3- APRESENTAÇÃO TAP 

O TAP está anexado a esta ATA e é dela parte integrante. 

 

 

4- PRÓXIMAS AÇÕES 

 

Item Atividade Responsável Prazo 

 Convocação 1ª Reunião Cirlene 15/09 

 Elaboração de atividades do GT Cirlene 
1ª 

Reunião 

 

 

5- COMENTÁRIOS GERAIS. 

Palavra aberta aos presentes. 

Cirlene Mendes: apresentação complementar dos objetivos do trabalho, 

destacando que este abordará aspectos básicos da elaboração de Laudos, 

podendo, mais adiante, ser complementado com procedimentos específicos de 

cada atividade profissional pertinente às Câmaras Técnicas do IBAPESP. 

Sugestão da convocação da 1ª Reunião do GT e início dos trabalhos: 

Outubro/2020. Câmara de Avaliação aprova. 

Cirlene Mendes disponibilizou seus contatos para os participantes. 

Cirlene Mendes: Quanto à convocação das reuniões do GT, a primeira será de 

forma geral a todos associados, com convite especial aos componentes das 

Câmaras técnicas e, as seguintes, aos participantes efetivos das reuniões 

realizadas. O andamento dos trabalhos será relatado ao Coordenador da CA em 

datas anteriores às Reuniões Ordinárias da CA, para divulgação e cumprimento 

regimentário. 

Freddy: Sugestão de formação de grupo de whatsapp, a ser definido pela 

Coordenadora do GT após as primeiras reuniões e com o grupo confirmado, 

podendo ser agregados novos participantes no decorrer dos trabalhos. 

Data 1ª Reunião GT: será em função da definição da nova data da reunião 

ordinária da Câmara de Avaliações, a ser alterada devido ao feriado de 12 de 

outubro. O prazo de definição da reunião do GT é 15/09. 

Será verificada a pertinência do uso do termo “GT” junto a Diretoria do IBAPESP, 

podendo vir a ter outra denominação. 

Os presentes foram consultados sobre dias da semana de preferência para as 

reuniões, pois necessário considerar a disponibilidade dos participantes, além da 

agenda das reuniões do IBAPE/SP. Cirlene solicita que sejam encaminhadas 

pelos participantes sugestões de dias de semana. 
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Arquiteto Chervenko: esclareceu a motivação para a proposta do trabalho. 

Cirlene Mendes: registra que a cartilha se limitará à redação e estrutura de laudos, 

não envolvendo aspectos técnicos relativos à realização das perícias. 

A Câmara de Avaliações agradeceu ao Arquiteto Chervenko pela iniciativa de 

trazer a proposta do trabalho ao IBAPESP. 

 

Fechamento da reunião 

Após a abertura da palavra aos presentes e debatidas e registradas nesta ATA as 

manifestações eu, Hermes Luiz Bolinelli Junior, Coordenador da Câmara de 

Avaliações, encerrei esta reunião. 

 

 

 

 

01/09/2020 

 

 

 

Hermes Luiz Bolinelli Junior 

Coordenador Câmara de Avaliações 

IBAPESP 

 

 

 


