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REUNIÃO NO DENATRAN
O Presidente da Associação Nacional das Empresas

deve continuar para que possamos construir melho-

de Perícias e Vistorias - ANPEVI, Vagner Caovila

rias no processo de execução das vistorias, melhoria

esteve em Brasília com o novo diretor do Denatran

de treinamentos de profissionais e padronização de

Elmer Coelho Vicenzi.

procedimentos”, afirmou Vagner Caovila.

Foram tratados vários assuntos de interesse das

Também estiveram presentes na reunião o Presiden-

empresas de vistorias e destacado a importância da

te e Vice-presidente da ASSOVIS – MS (Associação

integração institucional entre o Denatran e as

das Empresas de Vistorias do Mato Grosso do Sul),

entidades representativas das empresas de vistorias,

Gabriel Vit e José Renato e o Presidente do

visando melhorar o trabalho e por consequência a

SINDVIST - SP (Sindicato das Empresas de Vistorias

importante prestação de serviços oferecida a

de São Paulo) Valter Menegon e a Coordenadora da

população.

CGIT/DENATRAN Juliana Lopes Nunes.

“A nova direção do DENATRAN foi receptiva as
demandas apresentadas pelas entidades e o diálogo

IMPUGNAÇÕES
Em respeito aos membros dessa associação apresentamos nas últimas semanas duas impugnações contra
modelos equivocados de contratação de ECV's apresentados em dois Estados diferentes, Amazonas e
Pernambuco, onde foram estabelecidos critérios que vedavam a concorrência e desvirtuavam o conceito que
hoje marcam as ECV's: Boa prestação de serviços à população e capilaridade.
A ANPEVI continuará atenta ao cumprimento das normativas vigentes. O Associado que tiver notícia de irregularidades na contratação em outros Estados nos informe para encaminhamento de ofício ou denúncia aos
órgãos de controle / fiscalização.

NOVIDADES ECVS SÃO PAULO
Prezados Associados,

Quanto aos processos administrativos existem

Reuniram-se na Presidência do DETRAN / SP, as

cerca de 150 contra ECV’s, muitos deles iniciados

Associações ABEVISA, ANFRAVIST, ASSOPAVI,

por denúncias e outros por fiscalização efetuada

ANPEVI, SINDIVIST - SP e a Diretoria de Veículos.

pelo DETRAN de forma sistêmica ou presencial.
E esse número tende a crescer cada vez mais.

Na Pauta foram tratados temas como as novas
normativas que o DETRAN pretende publicar para

O DETRAN está aperfeiçoando o cruzamento de

as ECV’s, o recredenciamento das ECV’s,

dados sistêmicos e inclusive está disponibilizando

treinamento e os processos administrativos contra

a Secretaria de Segurança Pública as informações

as ECV’s.

também para fiscalização.

De forma resumida podemos afirmar que as ECV’s

Atualmente existem 17 empresas com os sistemas

terão que se adequar comprando novos equipa-

suspensos devido a processos administrativos.

mentos e melhorando suas instalações, onde
possivelmente serão exigidos vala ou elevadores

A ANPEVI e todas as entidades que participaram

para melhor visualização dos veículos, leitores

da reunião no DETRAN apoiam as fiscalizações

micrômetros, boroscópio, dentre outros. Reforça-

pois são cerca de 1400 empresas credenciadas.

mos que essa é uma expectativa e quando os

É imprescindível que seja sempre aprimorada a

novos regramentos forem publicados postaremos

qualidade e a segurança dos serviços realizados

aqui no portal da ANPEVI.

pelas ECV’s.

Quanto aos credenciamentos existem algumas
empresas que nem sequer protocolaram os pedidos de recredenciamento e estas serão cortadas
em breve, as demais (com protocolo e documentos
apresentadas) estão recredenciadas normalmente.
Caso recebam do DETRAN ofícios informando
alguma pendência documental, não deixem de
cumprir os prazos estipulados dos ofícios sob pena
de suspensão do sistema.

APOIO:

Contabilidade especializada na área de VISTORIAS.

FUJII CORRETORA DE SEGUROS PARA ECV`S

Trabalhamos ECV´s em todo o Brasil.

fugiicorretora@gmail.com

Contatos: ventura@venturanet.com.br

Tel (11) 2061-3626 | Cel (11) 97693-1269

(11) 3242.3468 - www.venturanet.com.br
(Localização estratégica próxima ao Detran,
facilitando o protocolo e acompanhamento de processos).

