ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

CONSDELIB-070-2017
LOCAL: ABRABLIN
DATA: 10/05/2017
HORA: 09.00 / 10.30 HS

1. PARTICIPANTES

-

a. Conselho Deliberativo e Empresas Associadas
a.1. Presentes:
- Rogerio Garrubbo – Concept - (Presidente – Abrablin)
- Christian Conde Antonio – Supertec - (Vice – Presidente – Abrablin e Conselheiro Consultivo);
- Marcelo Latorre Christiansen – (BSS) - ( Presidente Câmara de Blindadores – Abrablin);
- Alex Cirillo (Autostar - Vice - Presidente Câmara de Blindadores – Abrablin);
- Laudenir Bracciali - Glassield - (Presidente Câmara de Blindagem Transparente e Conselho Consultivo);
- Ana Paula Viégas (Du Pont – Presidente Câmara de Blindagem Opaca)
- Cel Carlos Alberto da Costa - Rontan (Presidente da Câmara de Coletes)
- Eng Jose Carlos Coelho (Conselho Fiscal - Magnum Blindagens)
- Gerson Branco (Conselheiro Consultivo - Gepco)
- Manoel Dimas Salesse – (Conselho Fiscal - High Glass)
- Alex Sandro Alves (A55)
- Antonio Braga (BSS)
- Andrea Canassa (Concept)
- Eduardo Gomes (Protecta)
- Guilherme Luz (Lemak)
- Marcelo Jose Silva (Carplus – PE)
- Marcelo Ramos (Grupo Avallon)
- Marino F. Maciel (Totality)
- Regiana Mourão (W Truffi)
- Rodrigo Tosi (BCA)
- Rodrigo Cardoso (AGP)
- Newton Ishimaru (Abrablin)

a.2. Ausências justificadas:
- Fabio Rovedo de Mello – Concept - (Conselho Fiscal - Concept);
- Edson Yoshikuma – PG Products - (Vice - Presidente Câmara de Blindagem Transparente);
- Luis Lian - Totality Blindados - (Presidente Câmara de Comércio).
- Clecio Silva – Grupo Inbrafiltro (Vice -Presidente Câmara de Coletes);
- Guto Pinesi - Inova-Glass - (Presidente - Câmara de Blindagem Arquitetônica);
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2. ABERTURA DA REUNIÃO.
Abrindo a reunião o Sr. Rogério Garrubo, Presidente da Associação, deu as boas-vindas a todos
e agradeceu suas presenças.
A seguir cumprindo o constante da pauta, determinou o registro da aprovação da Ata da Reunião
do Conselho Deliberativo, de 06/04/2017.
3. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO.
a. Palavras do Presidente.
Inicialmente o Presidente da ABRABLIN fez considerações sobre a situação financeira da
Associação, destacando as providências que estão sendo tomadas para equilibrar tal situação. Fez,
ainda, algumas considerações gerais sobre assuntos de interesse do mercado de blindagem.
b. Alteração na Administração da Associação.
b.1 Encerramento de contrato de trabalho.
O Sr. Presidente da Associação, informou aos associados presentes que o Conselho
Deliberativo, em reunião realizada no dia anterior, dia 09 de maio de 2017, de acordo com o Artigo
26, do Estatuto Social da ABRABLIN, decidiu encerrar os contratos de trabalho da Sra. Elisabete
da Costa e do Sr. Rodrigo Pajzos, que exerciam, respectivamente, as funções de Secretária Adjunta
e Tesoureiro, conforme consta da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo, de 1º de outubro de
2015. Sendo na oportunidade, a eles entregues os correspondentes avisos prévios.
O Sr. Presidente considerou que esta medida adotada pelo Conselho Deliberativo era
extremamente desagradável, uma vez que ambos haviam prestado significativos serviços, durante o
longo período de tempo que permaneceram como colaboradores da ABRABLIN. No entanto,
prosseguiu o Sr. Presidente, ela estava enquadrada nas medidas necessárias para um futuro equilíbrio
das contas da Associação.
Assim sendo, o Sr. Presidente, registrou em nome de todos que fazem a ABRABLIN os
melhores agradecimentos, as melhores referências e os mais sinceros votos de sucesso e felicidades,
nesta nova fase de suas vidas, à Sra. Elisabete da Costa e ao Sr. Rodrigo Pajzos.
b.2 Contratação de novo colaborador.
A seguir, o Sr. Presidente deu conhecimento a todos que, ainda como parte das medidas
necessárias ao equilíbrio das contas da ABRABLIN, o Conselho Deliberativo havia decidido
contratar o Sr. Newton Xavier Ishimaru, que – até uma provável alteração no Estatuto Social – passa
a ocupar o cargo de Secretário Adjunto.
c. Passagem de Comando da 2ª Região Militar.
Foi informado aos Senhores presentes, que a ABRABLIN – atendendo a convite formulado –
se fez representar pelo Sr. Presidente e outros associados na Cerimônia de Passagem do Comando da
2ª Região Militar, do Exmo Sr Gen Div ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO para o
Exmo Sr Gen Div ADALMIR MANOEL DOMINGOS.
Durante a abordagem deste assunto, ficou caracterizada a necessidade de que a Diretoria da
ABRABLIN realizasse, o mais cedo possível, uma visita de apresentação da Diretoria ao novo
Comandante. Em consequência, ficou determinado que o Secretário Executivo deveria tomar as
providências necessárias para a concretização deste evento.
d. Representação no Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de PC.
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O Secretário Executivo informou que assumiu, conforme determinação do Conselho
Deliberativo, as funções de Conselheiro Consultivo do Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados.
Lembrou que o Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados foi
criado pelo Comandante Logístico, do Exército Brasileiro, pela Portaria nº 021, de 02 Fev 2017, do
COLOG e teve sua instauração no dia 11 de abril de 2017.
Assim, informou que participou no mencionado dia, nas dependências do Comando Logístico
(COLOG), da Cerimônia de instauração do Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados e, em seguida, da I Reunião deste Conselho.
Informou, ainda, que o Conselho se compõe de 12 conselheiros, cada um representando um
segmento de atividade de interesse do Exército Brasileiro. Assim, tinha representantes das diferentes
categorias de atiradores, dos colecionadores, dos caçadores, das indústrias de explosivos, das
indústrias de armamento e munições, das indústrias de produtos de emprego militar e, finalmente,
este Secretário Executivo como representante das empresas que trabalham com blindagem.
Os assuntos tratados foram extremamente voltados para melhoria dos trabalhos de fiscalização
e controle de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), num nível bastante elevado, ou seja, num
nível estratégico.
Para que se possa mensurar o nível de abordagem dos assuntos, transcreve-se abaixo o texto do
Item 2., do PLANO DE GESTÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLADOS:
“2. VISÃO DE FUTURO
Até 2022, por meio de um processo de transformação, ser capaz de supervisionar, com total
efetividade, as atividades de fiscalização de produtos controlados com agilidade, qualidade e
transparência, de modo a ser reconhecida pela sociedade como instituição essencial para garantir
a segurança nacional e a tranquilidade pública. ”
O nível de tratamento dos assuntos é, sem dúvida, bastante elevado, não despertando interesse,
no momento, aos que fazem o dia-dia do mercado de blindagem; no entanto, para a ABRABLIN é de
extrema importância ter um representante neste Conselho, pois alguma atitude tomada neste nível
poderá, futuramente, trazer repercussões desagradáveis para este mercado.
h. Revisão do Estatuto Social.
Foram atualizados os conhecimentos sobre a pretendida revisão do Estatuto Social.
i. Proposta de novos Associados
O Conselho Deliberativo aprovou a proposta para se associar da empresa de blindagem SCUDO
2016 Blindagens Especiais (Nome Fantasia – Shelter Blindados) - RJ
4. OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO.
O representante da High Glass, Sr. Sr. Manoel Dimas Salesse, atualizou o conhecimento dos
presentes sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, no sentido de se obter dados atualizados e confiáveis sobre o mercado de veículos
blindados. Informou que um representante da FIPE já estivera com integrantes dos órgãos de
fiscalização do Exército e que, no momento, se preparava para vir a Brasília tratar deste assunto na
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC).
5. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi tratado, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.

Gen. Paulo B. Pacheco
Secretário Executivo – Abrablin.
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