ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARA DE COLETES
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL-037/2008
CBOP-035/2008

DATA: 11/12/2008
LOCAL: ABRABLIN – 09.00 HS

PRESENTES
1. BLINTEC – Sr Jose Antonio Penteado
2. BLINTEC – Sra Vera Lucia S. Guimarães.
3. DU PONT – Srta Fernanda Y. Fugita
Ausências Justificadas:

1. ARMOR – Sr. Ronaldo M. Reina
2. COMTEC – Sr Christian Conde
3. G5 - Sr João Carlos Rodrigues
4. LFJ / SAFESIDE – Sr. Franco Giaffone
5. RONTAN - Sr. Cel. Carlos Alberto Costa – (Presidente da Câmara de Coletes)
6. STOPOWER – Sr. Jose Antonio Costa
7. STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
8. TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
9. TEADIT – Sr. José Roberto Rodrigues
10. TEIJIN ARAMID – Sr. Edson Guarda (Presidente da Câmara de Blindagem Opaca)
11. WKR BRASIL – Srta Cristiane Pereira
2. ABERTURA DA REUNIÃO.
A abertura da reunião foi feita pelo Secretário Executivo, que agradeceu a presença de todos.
Conduziu a aprovação da Ata da reunião de 10/09/2008.
O Secretário Executivo lamentou que muitos dos associados não tivessem podido comparecer
em função de compromissos assumidos. Na verdade, este período do ano é muito propício a essas
ocorrências, devido aos inúmeros eventos relativos ao fechamento do ano civil que nele acontecem.
A seguir, o Secretário Executivo passou a comentar as principais decisões do Conselho
Deliberativo da reunião de 10/12 e as atividades que estão ocorrendo na Associação.
3. ASSUNTOS GERAIS
a. Sócio Benemérito.
Informou que a proposta de Sócio Benemérito do Sr. Ricardo Venturini, fundador da
ABRABLIN, ex- Diretor da Associação e ex- Presidente da Câmara de Coletes, foi aprovada pelo
Conselho Deliberativo, na reunião de 10/12/2008.
b. Intersecurity 2009.
Informou aos presentes a decisão do Conselho Deliberativo da Associação participar da feira
Intersecurity, que ocorrerá em março de 2009.
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3. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DAS CÂMARAS
a. Novo R-105.
A seguir, o Secretário Executivo passou a discorrer sobre reunião que teve com o Gen
Pedroza Rêgo, no último dia 28 de outubro. Nesta oportunidade, foi entregue àquela autoridade as
observações da ABRABLIN sobre a proposta de redação do novo R-105, que a Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) havia enviado a esta Associação.
Entre outras considerações, o Gen Pedroza agradeceu o trabalho da ABRABLIN, disse que
são reações como esta que incentivam o trabalho daqueles que fazem a DFPC. E garantiu que esta
Associação receberá sempre todo e qualquer estudo, que a DFPC realize sobre blindagem balística,
com oportunidade para poder apresentar sua opinião sobre eles antes de serem expedidos pelo
Exército.
b. Reclassificação de Tecidos balísticos.
Foi informado que o Presidente da Câmara de Blindagens Opacas, Sr. Edson Guarda,
continua defendendo a idéia de que, uma vez que o R-105 está sendo revisado, talvez fosse uma boa
oportunidade para que a ABRABLIN sugerisse a retirada do “Tecido balístico” da lista de produtos
controlados.
O assunto foi tratado com o Gen Pedroza, que se prontificou a estudá-lo com atenção.
4. EVENTOS, ASSUNTOS TRATADOS E TRABALHOS REALIZADOS NO ANO DE 2008.
A seguir o Secretário Executivo, como coroação do ano que se finda, passou a expor os
principais eventos, assuntos tratados e trabalhos realizados no ano de 2008.
a. Visita ao novo Diretor da DFPC.
Visita do Presidente da Associação, Sr. Christian Conde, ao Gen Pedroza Rego, novo
Diretor da DFPC, no dia 18/02.
b. Visita ao Gen Rosalvo.
Na oportunidade desta ida à Brasília (18/02) o Presidente visitou também o Gen Rosalvo,
atual Diretor de Obras Militares, tendo-lhe oferecido uma placa registrando os agradecimentos da
Associação pelo tratamento sempre cavalheiresco que nos dedicou. .
c. Visita ao Chefe do Centro de Avaliações do Exército (CAEx).
Visita do Presidente da Associação ao Gen Amir, Chefe do CAEx, no dia 05/03, tendo tratado dos
principais assuntos de interesse desta Associação que estão relacionados àquele Centro.
d.Visita do novo Diretor da DFPC.
O Gen Pedroza Rego, Diretor da DFPC, fez uma visita de cortesia, sua primeira visita a esta
Associação em 21/05, onde permitiu aos representantes da ABRABLIN, que abordassem suas
principais preocupações sobre blindagem balística. Estabeleceu, também, as base de seu procedimentos
futuros sobre os assuntos de interesse da Associação.
e Novo Estatuto da Segurança Privada.
Participação de representantes da ABRABLIN na 76ª Reunião da Comissão Consultiva para
Assuntos de Segurança Privada – CCASP realizada em Brasília, nos últimos dias 02 e 03/09.
f. Quanto as Normas de aprovação de CPB.
Foi informado que será feita consulta a DFPC sobre o assunto, para que o Exercito confirme
que os ReTEx obtidos pela NIJ .04, podem participar de licitações que exijam CPB aprovados pela
NIJ .03.
g. Solicitação de observação de prazo de garantia.
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Foi informado que, sobre o assunto, além das cartas enviadas às autoridades, a Associação já
expediu 17 cartas sobre garantia de CPB. Em algumas delas tivemos sucesso, pois quem as recebeu
modificou as exigências sobre garantia em seus processos licitatórios. Evidentemente, algumas
organizações não deram a menor atenção às nossas observações e continuaram a exigir prazos
maiores do que foi estabelecido pela ABRABLIN.,
h. SINDIBLIN.
Foi comentado resumidamente o assunto.
i. Acordo Brasil x Uruguai.
Foi comentado resumidamente o assunto.
j. Intersecurity 2008.
Foi comentado o assunto e o Secretário Executivo lamentou a pequena participação dos
associados, pois ele entende que – de modo gratuito – aquele evento é um ótimo lugar para se fazer
propaganda das atividades de nossas empresas. Assim, concitou a todos uma maior participação
para 2009.
k. Revista “BLINDAGEM & SEGURANÇA”.
Foi comentado resumidamente o assunto.
l. Resolução Nº 262, do CONTRAN.
Foi comentado resumidamente o assunto.
m. Modificação das Portarias e Regulamentos pela DFPC.
Ressaltou a importância do acompanhamento realizado em 2008 dos trabalhos da DFPC
para realizar as modificações previstas pelo Gen Pedroza Rêgo, nos diferentes regulamentos,
normas e portarias que regulam as atividades de blindagem balística..
n. Certificação ABRABLIN / CESVI.
Destacou a importância desta Certificação e comentou que serão intensificados os trabalhos
de convencimento das empresas para sua obtenção.
o. Certificação ABRABLIN / ABNT.
Comentou o esforço que a ABRABLIN vem fazendo para estabelecer normas e padrões em
conjunto com a ABNT, para uma melhor disciplina do mercado de blindagem balística.
p. Salão do Automóvel 2008.
Comentou a importante participação da Associação neste Evento, destacando também que
este é um excelente palco para mostrar as atividades de suas associadas.
4. PREVISÃO PARA 2009.
O Secretário Executivo comentou que a intenção da Associação é dar prosseguimento aos
trabalhos que vêm sendo realizados e procurar desenvolver outros, de modo a melhor cumprir os
objetivos fixados pelo Estatuto Social.
5. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto, o Secretário Executivo deu por encerrada a reunião.
General Paulo B. Pacheco

