ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARA DE COLETES
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL-027/2006
CBOP-026/2007

DATA: 21/03/2007
LOCAL: ABRABLIN – 09 HS

PRESENTES
1. ARMOR – Sr. Ronaldo M. Reina
2. BLINTEC – Sr. Vera Lucia
3. CBC – Srta Cristiane Galucci
4. G5 Equipamentos - Srta Gisele Volpi
5. INBRA – Sr. Ricardo Venturini – (Presidente da Câmara de Coletes)
6. LFJ – Sr. Francisco Pesce
7. LFJ – Sr. Franco Giaffone
8. RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
9. STOPOWER – Sr. Jose Antonio Costa
10. TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
11. TEADIT – Sr. José R. Rodrigues
Ausências Justificadas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMTEC – Sr Christian Conde
DU PONT – Sr. Marcio Manique
GLÁGIO – Sr. Paulo Francisco da Assunção
HONEYWELL – Sr. Antonio Buriola
STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
TEIJIN TWARON – Sr. Edson Guarda (Presidente da Câmara

de Blindagem Opaca)

2. ABERTURA DA REUNIÃO.
A abertura da reunião foi feita pelo Presidente da Câmara de Coletes, Sr. Ricardo Venturini, que
agradeceu a presença de todos.
A seguir, conduziu a aprovação da Ata da Reunião anterior e passou a palavra ao Secretário
Executivo, para que o mesmo comentasse sobre as principais atividades que estão ocorrendo na
associação.
3. ASSUNTOS GERAIS
a. Unificação ABRABLIN/ANDB.
Foram atualizados os conhecimentos sobre o assunto, com especial destaque às eleições que
deveriam ocorrer no próximo dia 17 de abril de 2007, isto porque os presentes lembraram que
nesta data estará sendo realizada a LAAD (Latin America Aero & Defence), Feira de material de
defesa, no Rio de Janeiro, e vários de nossos associados estarão, portanto, impossibilitados de
comparecer a eleição da ABRABLIN.
Em conseqüência, o Secretário Executivo ficou de estudar uma nova data para a realização
da eleição e informou que dará ciência a todos via “e-mail”.
b. Visita Presidente da ABRABLIN a DFPC.
Foram feitos os comentários necessários sobre os principais pontos tratados pelo Presidente
da ABRABLIN, quando de sua visita ao Gen Rosalvo, no último dia 07 Mar 2007, tendo sido
destacado:
•

a necessidade da perfeita observância dos regulamentos estabelecidos pela DFPC; e
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• a disponibilidade da ABRABLIN para encaminhar os processos de interesse das
associadas ao Exército, conforme acordo assinado com a DFPC.
c. Proposta ABNT.
Foram informados aos presentes os detalhes apresentados pelo Sr. Paulo R. Rossetto,
Gerente Regional de Desenvolvimento de Certificação da ABNT, quando de sua visita à nossa sede.
Todos os presentes foram unânimes em assegurar que não havia, por parte das Câmaras de
Coletes e de Compostos, interesse em fazer qualquer trabalho em parceria com a ABNT.
4. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DAS CÂMARAS
a. Prazo de validade destruição de Coletes à Prova de Balas (CPB).
Foram informados e comentados os assuntos abaixo mencionados.
1) O encontro em Brasília, no dia 09 Mar 2007, do Secretário Executivo com o Del.
ADELAR ANDELE, da PF, no qual foi entregue, a esta autoridade, uma carta da ABRABLIN
apresentando a sugestão dos fabricantes de coletes e fornecedores de matérias primas , sobre a
durabilidade de 5 (cinco) anos para o Colete a Prova de Balas.
2) Na oportunidade deste encontro, foi constatado que a intenção da Polícia Federal é
autorizar o recolhimento de coletes, com validade vencida, para destruição, por qualquer empresa,
independente de ser fabricante do produto ou não. No entanto, caso nenhuma empresa queira
recolher determinados coletes – será obrigatório que a empresa fabricante os receba.
O assunto foi discutido e todos concordaram com a intenção da Polícia Federal. Tendo, na
oportunidade, ficado claro a necessidade de – no caso de não ser o fabricante que receba os coletes
com validade vencida – que uma via do termo de destruição seja encaminhada ao fabricante, para
que este possa controlar o seu material.
DECISÃO: ficou decidido que a ABRABLIN faria uma carta à Policia Federal solicitando que
na regulamentação, a ser por ela elaborada, conste um item contemplando a obrigatoriedade
prevista no item anterior.
4) Finalmente, foi comentado que o Del ADELAR estava aguardando o resultado de uma
reunião que ele solicitou que fosse feita com o Presidente da FENAVIST.
DECISÃO: ficou decidido que a ABRABLIN faria contato com a FENAVIST para marcar tal
reunião e informaria ao Del ADELAR.
5. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto, o Presidente da Câmara de Coletes deu por encerrada
a reunião.

Gen. Paulo B. Pacheco

