ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
DIRETORIA PLENA, BLINDADORES E COMÉRCIO
DATA: 31/05/2006 - 09:00HS
LOCAL: Abrablin

BLGE-024/2006

1. PRESENTES – Diretoria Plena, Blindadores e Comércio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ARMOR – Sr. Miguel Martinez - Cons. Fiscal
ARMOR – Sr Stéfano Massari – Vice Presidente
G5 Blindagens - Sr Franco Giaffone (Presidente)
INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Pres. Câmara de Coletes
AUTOMIAMI – Sr. Fifo Anspach – Pres. Câmara de Comércio
AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Souza
BISCAYNE – Sr Carlo G. Collet
G5 BLINDAGENS - Sr Affonso Giaffone
GUARDIAN BLINDAGENS – Sr Almir Neto
MASTER BLINDAGENS – Sr Deyvid Arazi
TECPRO – Sr Vitor Augusto T. Salomão
TOTALITY - Sr Luis Lian
GENERAL ARMORING – Sr Alvaro Vidigal Canto

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CENTIGON O’GARA – Sr Alexandre Ret
CENTIGON O’GARA – Sr Amaury Belmonte – Cons. Fiscal
TEIJIN TWARON - Sr Edson Guarda – Pres. Câmara de Compostos
VITROTEC – Sr. Christian Conde – Pres. Câmara de Vidros
CARRERA BLINDADOS – Sra Aviva Azar Zapter
FÓRMULA BLINDADOS – Sr. Charles Parczew
GARRUBO BLINDADOS – Sr Rogério Garrubo
MG3 BLINDAGENS – Sr Guilherme V. Carvalho
QUALY BLINDAGENS – Sr Breno Pero Filho
SAFE GUARD BLINDADOS – SR Luis Philippe Balbi
T-CINCO - Sr Mario Lippi
TECNO BLINDAGENS – Sr Demetrius W. Vicente
RIOCAR – Sr Carlos Frederico Magalhães

2. ABERTURA DA REUNIÃO.
A abertura da reunião foi feita pelo Sr. Franco Giaffone, Presidente da ABRABLIN.
Foi aprovada a ata da reunião anterior.
3. ASSUNTOS TRATADOS.
a. Unificação ABRABLIN/ANDB.
Foram repassadas as informações do andamento dos trabalhos para a unificação das duas
associações pelos representantes da ABRABLIN no Grupo de Trabalho, Srs. Fifo e Vitor.
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Dessas informações destacam-se as seguintes: da contratação do Dr. Marcos Paulo para
realizar os trabalhos legais necessários para a unificação; das associações bem como seus
honorários e modo de pagamento; de que a partir desta data, e enquanto durarem os trabalhos
administrativos e legais necessários à unificação das Associações, os associados da ANDB serão
convidados a participar de todas as reuniões e eventos que vierem a ser realizados na ABRABLIN;
de que a ANDB, durante este período, poderá realizar reuniões ou qualquer outro evento na sede da
ABRABLIN; de que a unificação das duas associações se daria por incorporação mas que para
divulgação e entendimento dos associados de ambas as associações, o processo adotado será
conhecido como “PROCESSO DE UNIFICAÇÃO”; e finalmente, a adoção do calendário de
eventos abaixo.
N°O.

ATIVIDADE

DATA

OBS

1

Regularização da situação estatutária das
associações.

Até
15 Jun

Cada associação separada-mente

2

Levantamento das demonstrações
financeiras de 2005 das duas associações.

15 Jun

Os trabalhos deverão iniciar
imediatamente.

3

Protocolos de justificação e laudo
ratificador dos patrimônios.

15 Jun

Apresentação.

4

Reuniões de trabalho do GT ABRABLIN
/ ANDB.

5

Prazo para a elaboração do Estatuto da
Associação unificada.

Até
28 Jun

Reuniões preparatórias.

Assembléia Geral para apresentação e
proposta de aprovação do novo Estatuto
da Associação.

29 Jun

Em conjunto
ABRABLIN/ANDB

Edital de convocação de Assembléia para
preenchimento de todos os cargos
estatutários.

30 Jun

6

7

-

As decisões e providências necessárias deverão ser divulgadas para todos associados.

b. ONTARIO EXPORTS INC – Brazilian Trade Office.
O Presidente da ABRABLIN comentou sobre os assuntos tratados e sobre os interesses da
empresa de conseguir parceiros para negócios no Brasil. Estas informações foram repassadas ao
Presidente em recente visita (18/05/2006) realizada pelos seus representantes a nossa sede.
Depois de algumas considerações sobre o assunto, ficou decidido que seriam enviados “emails” aos associados para que, aqueles que se interessassem, nos mandassem informações sobre
suas empresas para que a ABRABLIN pudesse centralizar tais informações e enviar para a empresa
Ontário. Poderiam, também, se melhor lhe conviesse, os associados entrar em ligação direta com a
referida empresa.
c. Termo de Compromisso DFPC/ABRABLIN.
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Foi apresentado aos participantes da reunião o Termo assinado no dia 10/06, quando da
visita do Gen Rosalvo à nossa sede. Foram feitos os comentários necessários sobre o seu conteúdo
de modo a deixar clara a participação da associação no Sistema de Fiscalização de Produtos de
Blindagem, ressaltando seus direitos e responsabilidades.
Foi determinado o envio de cópias deste Termo a todos os associados da ABRABLIN e,
considerando, o atual estágio dos trabalhos da unificação, também, a todos os integrantes da ANDB.
d. Projeto ABRABLIN/CESVI.
O Secretário atualizou as informações sobre este projeto, onde ficaram destacados os
seguintes aspectos: que em reunião do dia 18/05/2006, realizada na sede do CESVI, foi aprovado o
“check-list” para avaliação das empresas blindadoras; e que, no momento, o CESVI está montando
este “check-list” em seu formato final, que será apresentado em uma reunião com data, ainda, por
ser marcada.
Os presentes solicitaram que fosse enviado este “check-list” de imediato para que já pudesse
começar a ser analisado pelos interessados. Deste modo, ficou determinado que tal documento seria
encaminhado, nesta data, aos integrantes da Diretoria Plena e da Câmara de Blindadores.
e. Selo ABRABLIN – 2º Semestre de 2006.
A Administração da Associação informou que já está recebendo, das empresas associadas, a
documentação necessária para a obtenção do SELO ABRABLIN – 2º Semestre de 2006, que deverá
ser entregue em meados de Julho.
Informou, ainda, que a data limite para entrega da documentação, de modo a receber o selo
em Julho, será 30 Jun 2006.
f. Salão do Automóvel-2006.
O Presidente solicitou que fosse feito um levantamento aproximado dos gastos necessários
para a participação ou da ABRABLIN no Salão do Automóvel 2006, de modo que a Diretoria
pudesse tomar uma decisão final sobre o assunto, considerando que somente duas empresas foram
declaradamente contrárias a tal participação.
g. Inspeções do SFPC/2 às Blindadoras.
Foram feitos comentários pelas empresas inspecionadas, as quais apontaram os principais
problemas que ocorrem nestas inspeções.
Foi apresentada uma sugestão de ITA para ser proposta para a DFPC. Foi determinado que
esta sugestão seria encaminhada, para análise e sugestões, á Diretoria e a todos os blindadores.
h. Visitas de representantes do DETRAN.
Foi comentado que as visitas de representantes do DETRAN continuam sendo feitas as
empresas Blindadoras. Com exigências nem sempre bem entendidas pelas empresas visitadas.
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Ficou resolvido que a ABRABLIN enviaria uma carta consulta ao Diretor do DETRAN/SP,
para ver se consegue que este assunto fique totalmente esclarecido e também ficou acertado que
seriam enviadas, aos blindadores, cópias da Portaria 808 do DETRAN.
4. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
Como nada mais foi dito ou comentado, a reunião foi dada por encerrada.

Gen. Paulo B. Pacheco.
12/06/2006

