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ATA - REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DA CÂMARA SETORIAL DE COLETES –
CSCL-003/2004

Data: 11/02/2004
Presentes:
1. BLINTEC – Sr. Rafael Brandalise
2. CODEMIL – Sr. Cezar Caetano Bento
3. G5 Equipamentos – Sr. Antonio Luiz Mucci
4. G5 Equipamentos – Sr. Georg Daxer Junior
5. GLÁGIO DO BRASIL – Sr. Paulo Francisco da Assunção
6. INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Presidente da Câmara
7. RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
8. RONTAN – Sra. Daniela Bolzan
9. STOPOWER – Sra. Lisiane Braga Cecy
10. TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon

Próxima reunião da Câmara de Coletes – 10/03/2004 (4ª feira), 09:00 hs. – será
realizada em conjunto com a Câmara de Compostos.
Favor confirmar presença com a Sra. Bethy, pelo tel: (11)3167-1746.
Local: Sede da ABRABLIN - Av. Santo Amaro, 48 – Cj. 42 – 4º andar
Itaim-Bibi – São Paulo / SP - Estacionamento com manobrista no térreo.
ASSUNTOS:
1. ReTEx – Listagem atualizada dos coletes com ReTEx - distribuída aos participantes
e solicitado que atualizem o número/nomenclatura e se os produtos ainda estão no
mercado.
2. Mailing de autoridades – levantar o custo da aquisição deste, fazer uma assinatura.
Ação: enviar correspondência informando da existência da Câmara de Coletes e o
nome das empresas associadas.
Ação: enviar correspondência aos representantes de autoridades de todos os
Estados.
¾ LAG – Lista de autoridades governamentais. Relação com mais de 11 mil
nomes, com cadastros completos. Custo da assinatura por 01 ano, com
atualização diária – R$ 1.099,00 – em 04 parcelas de R$ 274,75.
3. Tecidos – as empresas não conseguem dos fabricantes nem 01 ano de garantia. De
acordo com a Portaria 022 / DFPC – é estipulado garantia de 05 anos.
Ação: Agendar reunião com os integrantes da Câmara Setorial de Compostos para
esclarecer nomenclatura de produtos e conversar sobre garantias.
4. Repotencialização – O procedimento não existente na legislação.
¾ As empresas participantes da Câmara se reprogramarão para não fazer revalidação
ou repotencialização de coletes..
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¾ Garantia para coletes – Fundamentar junto ao Exército que a garantia de 04 anos se
deve a resistência dos materiais envolvidos na fabricação e o desgaste inerente ao
uso nos diversos climas existentes no Brasil.
5. Capas Extras – Sugestão de se incluir a capa como parte do colete. Compras, apenas
de empresas especializadas, fabricantes de coletes ou indicadas por fabricantes.
6. Testes em coletes – posicionar pela não aceitação de testes em licitações, por
considerar-se que o colete já foi testado pelo Exército e recebeu um número de
ReTEx.
¾ Comentário – Se cada licitação checar tudo de novo, corre-se o risco de realizar
testes em condições diferenciadas, prejudicando o produto.
¾ Se fosse para checar nas licitações não seria necessário o ReTEx.
7. Levantamento dos valores cobrados por coletes (custos médios) no mercado
internacional. Custos médios do padrão Brasil de coletes. Fazer a comparação com
os custos nacionais.
8. Analisar a evolução do custo das matérias primas, de modo a acompanhar as
distorções do mercado.
9. Analisar como seria possível atender o mercado, em casos de licitações de lotes de
coletes.
¾ Comentários e assuntos diversos foram suprimidos da Ata, considerando-se a
espontaneidade com que foram colocados durante a reunião.
¾ Informações sobre IV Conferência Executiva de Segurança Pública da América
do Sul da IACP – International Association of Chiefs of Police. Início: 12/9/04
Término: 14/09/04. Em Porto Alegre (GGS). Realização conjunta com a
INTERSEG – Feira Internacional de Tecnologia, Produtos e Serviços para
segurança.
IACP (61)342-1756/2845
Organização do Evento : FAGGA – (21)2537-4338 (informações com
Tereza Silveira ou Tânia Franken)

Zeza Loureiro
05/03
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