ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
CONSDELIB-072-2017
LOCAL: ABRABLIN
DATA: 27/07/2017
HORA: 08.30/ 09.30 HS

1. PARTICIPANTES

-

a. Conselho Deliberativo e Empresas Associadas
a.1. Presentes:
- Christian Conde Antonio – Supertec - (Vice – Presidente – Abrablin e Conselheiro Consultivo);
- Marcelo Latorre Christiansen – (BSS) - ( Presidente Câmara de Blindadores – Abrablin);
- Cel Carlos Alberto da Costa - Rontan (Presidente da Câmara de Coletes)
- Eng Jose Carlos Coelho (Conselho Fiscal - Magnum Blindagens)
- Fabio Rovedo de Mello – Concept - (Conselho Fiscal - Concept);
- Luis Lian - Totality Blindados - (Presidente Câmara de Comércio).
- Gerson Branco (Conselheiro Consultivo - Gepco)
- Andrea Canassa (Concept)
- Diogenes Ribeiro (Blinda Tech)
- Eduardo Gomes (Protecta)
- Fabio Raimundo (Avallon)
- Marcelo Jose Silva (Carplus – PE)
- Marcelo Ramos (Avallon)
- Marino F. Maciel (Totality)
- Michael Freitas (AGP)
- Miguel Ricardo Puerta (Blinda Tech)
- Newton Ishimaru (Abrablin)
- Regiana Mourão (W Truffi)
- Rodolpho Simão (Totality Blindados)
- Rodrigo Tosi (BCA)
- Xavier Leite (Oregon)
Empresas Convidadas
- Alexanedre Ret (Formula Blindados)
- Charles Parczew (Formula Blindados)
- Jose Roberto (Stell)
- Luis Gustavo da Costa (Vantech)
- Marcelo Nádolskis (Cart)
- João Paulo O. Jr (Kmar)
a.2. Ausências justificadas:
- Rogerio Garrubbo – Concept - (Presidente – Abrablin)
- Alex Cirillo (Autostar - Vice - Presidente Câmara de Blindadores – Abrablin);
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- Laudenir Bracciali - Glassield - (Presidente Câmara de Blindagem Transparente e Conselho Consultivo);
- Ana Paula Viégas (Du Pont – Presidente Câmara de Blindagem Opaca)
- Edson Yoshikuma – PG Products - (Vice - Presidente Câmara de Blindagem Transparente);
- Clecio Silva – Grupo Inbrafiltro (Vice -Presidente Câmara de Coletes);
- Guto Pinesi - Inova-Glass - (Presidente - Câmara de Blindagem Arquitetônica);
- Manoel Dimas Salesse – (Conselho Fiscal - High Glass)

2. ABERTURA DA REUNIÃO.
Abrindo a reunião o Sr. Christian Conde Antonio, Vice-Presidente da Associação, justificou a
ausência do Sr. Rogério Garrubbo, Presidente da Associação, informando que o mesmo estava fora
de São Paulo para tratar de assuntos de seu interesse, 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 06/07/2017.
3. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO.
a. Palavras do Presidente.
A seguir o Vice-Presidente registrou o falecimento do Dr. Jairo Candido, fundador e sócio da
INBRA Blindados, e um dos principais articuladores para a fundação da ABRABLIN.
A ABRABLIN, consternada com o falecimento deste seu fundador, enviou para o recinto do
velório uma coroa de flores em justa homenagem a este que foi sem dúvida um dos pioneiros da
proteção blindada no Brasil.
b. Reunião com integrantes da SFPC/2.
No último dia 13 de julho o Presidente da ABRABLIN, Sr. Rogério Garrubbo, acompanhado
do Sr. Newton Ishimaru, Gestor Administrativo da Associação, da Sra Andreia Canassa, da Concept,
e outros representantes de associados, esteve na SFPC/2 para tratar de assuntos de interesse dos
blindadores. Na oportunidade, foram recebidos pelo Coronel Zeni, Chefe daquele Serviço, que
apresentou o Coronel João Luis, informando que este Oficial substituirá o Cel Sidney, como
encarregado do setor de blindagem da 2ª RM.
A reunião foi bastante amistosa, tendo o Cel Zeni que se afastar logo no seu início, mas teve
continuidade com o Cel João Luis, que procurou sempre atender as demandas da Associação.
Cumpre registrar que a ABRABLIN preocupada com a transição do sistema atual – SISCAB –
para o que irá substituí-lo – SISCOVAB – protocolou oficialmente uma carta solicitando a
postergação da data de corte prevista para o próximo dia 05/08/2017.
Até o momento desta reunião, a ABRABLIN não tinha recebido nenhuma resposta do Exército.
Por oportuno, foi comentado também que nesta data está prevista para as 14:00 hs uma reunião
dos operadores dos sistemas das empresas associadas para consolidar conhecimentos sobre este novo
sistema e todos os cuidados que serão necessários para a já mencionada transição. O encontro será
conduzido pela Sra. Andreia Canassa, que gentilmente está colaborando com a ABRABLIN no trato
deste assunto.
c. Nova reunião com a SFPC/2.
Em virtude das dificuldades que estão existindo nesta fase de implantação do SISCOVAB os
presentes entenderam ser de extremo interesse uma nova reunião com os integrantes do SFPC/2,
para que sejam tiradas dúvidas imediatas, as quais se persistirem poderão prejudicar
enormemente o mercado de veículos blindados.
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Assim sendo, a Sra. Andréia Canassa, da Concept, se propôs a conseguir agendar tal reunião e
avisar qual será a data.
Deverão comparecer a tal reunião os seguintes associados: Sra. Regiana, da Truffi; Sr.
Alexandre Ret, da Fórmula; Sra. Carla, da Totality.
d. Portaria Nº 55 – COLOG, de 5 Jun 2017.
Foram analisados pelos Senhores Conselheiros, associados presentes e representantes de outras
empresas de blindagem que não fazem parte o quadro associativo (Sr. Marcelo, da Kart, e Srs.
Alexandre Ret e Charles, da Fórmula). Os principais aspectos da Portaria Nº 55 – COLOG, de 5 Jun
2017, que estão de algum modo trazendo preocupações ao mercado de blindagem de um modo geral
e à ABRABLIN de modo particular.
Sendo que os principais problemas – analisados abaixo são: teto solar, reparação de blindagens
e entendimento dos conceitos “validade” e “garantia”.
Reparação de blindagem balística.
No Inciso I, do Art.10, e no Art.56, a portaria em tela estabelece que não será autorizada a
reparação de blindagens balísticas. A ABRABLIN entende a correta intenção do Exército Brasileiro
em estabelecer a não autorização da reparação de tais produtos, pois – com certeza – se prende ao
fato desse órgão fiscalizador pretender preservar – tanto quanto possível – a segurança dos usuários
de veículos automotores blindados.
No entanto, esta Associação demonstrou repetidas vezes não concordar com tal posicionamento
por entendê-lo extremamente radical, pois poder-se-ia ter soluções intermediárias, que mesmo
preservando toda segurança dos usuários não traria impactos indesejados ao mercado de blindagem.
Uma destas soluções, a de que a reparação poderia ser realizada unicamente pelo fabricante da
blindagem ou por empresa por ele autorizada, foi sugerida pela ABRABLIN, em seus dois
Relatórios enviados a DFPC.
Na discussão do assunto foi consenso entre os participantes de que a sugestão acima não
acarretaria nenhum perigo aos usuários, já que alguns associados têm o conhecimento técnico desse
produto e pode afirmar que peças reparadas pelo próprio fabricante ou por empresa por ele
recomendada apresentam as mesmas características de segurança das peças recém fabricadas.
Com vistas a colaborar com o Exército, para que este realiza testes para comprovação de
desempenho, a ABRABLIN poderia disponibilizar peças reparadas por fabricantes ou empresas de
reconhecida seriedade.
Conceito de Validade
A Portaria nº 55 prevê que as empresas blindadoras em seus “Termos de Responsabilidade”
forneçam a validade das blindagens balísticas aplicadas. Tal exigência trouxe vários questionamentos
nas empresas associadas; isto porque, a “blindagem balística” não sendo um bem perecível (como
alimentos, medicamentos etc.), torna a qualificação de sua valia extremamente difícil.
Neste contexto, alguns associados – que se disseram orientados por Oficiais do Exército –
informaram que a intenção do Exército ao exigir prazo de validade é, tão somente, estabelecer um
período mínimo, no qual o fabricante garante o desempenho pleno de suas blindagens balísticas. Não
implicando todavia, que após este prazo a blindagem deva ser descartada, uma vez que como qualquer
bem não perecível ela poderá continuar com as propriedades de segurança para que foi projetada. Os
associados presentes lembraram que atualmente já existem inúmeros veículos com blindagens
balísticas fabricadas há mais de dez anos, que continuam prestando eficientes proteções balísticas.
Outros associados entendem que se for colocado um prazo de validade e este atingir seu
vencimento, o veículo torna-se inválido para uso como proteção blindada. Neste caso, além do veículo
ficar totalmente inutilizado para o mercado, deixaria de ser um Produto Controlado pelo Exército
(PCE), pois perderia totalmente sua característica de segurança. Devendo neste caso os DETRAN’s
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mencionarem nos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) que o veículo
deixou de ser blindado.
Finalmente, alguns associados são de parecer que existe uma confusão entre os conceitos de
Validade e Garantia. E, assim sendo, entendem que o que deveria constar do Termo de
Responsabilidade seria o prazo de Garantia das blindagens e não de validade.
De qualquer maneira, todos os presentes foram unânimes afirmar que não se pode confundir
Garantia oferecida pelo fabricante, com Validade da blindagem. Pois, diferentemente de alimentos e
medicamentos, uma blindagem mesmo fora da garantia do fabricante pode apresentar pleno
desempenho para a proteção que foi projetada. Na verdade, os conceitos considerados para as
blindagens balísticas abrangidas por esta portaria mais se aproximam dos conceitos de Garantia e
Validade dos próprios veículos automotores e de suas peças. Pois quando se constata que acabou a
garantia de determinado carro ou de seu motor, não significa que acabou sua validade. Tanto isto é
verdade, que a grande maioria dos veículos que transitam em nossas vias, já não mais possuem
garantia de seus fabricantes.
Teto solar.
Os presentes concordaram que deveria ser permitido a manutenção da funcionalidade quando
os tetos solares fossem opacos. Ficando mantido em sua plenitude o estabelecido para os tetos solares
transparentes.
Decisão: Após a discussão do assunto, o Conselho Deliberativo decidiu que em virtude das
dúvidas e dificuldades que se apresentaram com a emissão da Portaria nº 55, a ABRABLIN deveria
se fazer representar junto ao Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, no intuito de esclarecer
todas a pendências existente.
Para tanto, ficou determinado que o Secretário Executivo deveria providenciar uma audiência
com o Gen. Neiva e preparar uma documentação para a ele ser entregue nesta ocasião.
e. Projeto IMT
Foram atualizados os conhecimentos dos presentes sobre o assunto, destacando-se que, no
momento, o IMT prepara um novo orçamento sobre as pretensões da ABRABLIN de ter com este
Instituto um laboratório de testes balísticos independente para oferecer aos seus associados.
f. Assembleia Geral Ordinária (Eleições 2017).
Foram atualizados os conhecimentos sobre as próximas eleições de 1º de setembro.
Mais uma vez foi lembrado c o calendário de eventos abaixo.
Calendário de eventos
Publicação do Edital:
Inscrição de Candidatos:
Impugnação até:
Publicação da cédula única (se necessário):
AGO, Eleição e Posse do novo Conselho:

31 Jul 2017
17 Ago 2017
24 Ago 2017
25 Ago 2015
1º Set 2017

i. Revisão da Norma ABNT NBR 15000:2006.
Foram atualizados os conhecimentos sobre o assunto.
j. Proposta de novos Associados.
Foi apresentada e aprovada pelo Conselho Deliberativo a proposta da empresa BLINDA
TECH. A qual passa a integrar, a partir desta data, o quadro associativo desta Associação.
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Foi informado ao Conselho que a ABRABLIN está no aguardo da documentação das empresas
FANAVID, KMAR BLINDAGENS e R MOLAS.
3. OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO.
Conforme interesse dos participantes.
4. ENCERRAMENTO.
Palavras finais do Presidente.

Gen. Paulo B. Pacheco
Secretário Executivo – Abrablin.

