COMITÊ BRASILEIRO DE METROLOGIA (CBM)
Ata da 14a Reunião
Data:
04 de outubro de 2000
Horário: 9h 30 min às 13 horas
Local: Sede da ABIMAQ
1. LISTA DE PRESENÇA:
Nome e Filiação Institucional):

Representação no CBM

Membros do CBM
Pedro Buzatto Costa (ABIMAQ/SINDIMAQ)
João Alziro Herz da Jornada (INMETRO)
Leonardas Mitrulis (ABIMAQ/SINDIMAQ)
Léo F. Bick (ABIA)
Carlos Santos Amorim Jr. (MCT)
Laura Rosa Gomes França (Rede Metrológica-MG)
Moysés Zindeluk (COPPE/UFRJ)
Giorgio Moscati (INMETRO)
Júlio César Felix (IPEM-PR)
Valdir Volpe (IPEM-SP)
Luiz Antônio Antoniazzi (Sec. de C & T do RGS)

Presidente do CBM
Secretário Executivo do CBM
ABIMAQ/SINDIMAQ
Ass. Bras.Ind. da Alimentação (ABIA)
Rep. Reinaldo Ferraz (MCT)
Rep. Murilo Araújo, CNI
Acad. Bras. de Ciências (ABC)
CIPM/BIPM
ABIPTI
RNML
Rep. Adão Villaverde (Fórum C&T)

Convidados Especiais
Vera M. Ponçano – IPT

Coord. Subcom. Metrologia Química

Apoio à Secretaria Executiva do CBM
Aldo Cordeiro Dutra
Ausências justificadas:
a) Membros efetivos do CBM:
James Henrique Macedo
Miriam Machado Zits
Roberto Luiz de Lima Guimarães
Sezifredo Paulo Alves Paz
Carlos Alberto Leão
Flávio Siniscalchi
Carlos Vogt
Lenildo Fernandes Silva
b) Convidados Especiais:
Armando Mariante Carvalho
Manuel F. Lousada Soares
Marcus Fonseca
Jorge Saffar
Celso P. Saraiva

INMETRO/DIMCI
Instituição
CNPq
SEBRAE
INMETRO
IDEC
GPGE/TIB
ANPEI
CONACRE
FINEP
Presidente do INMETRO
STI/MDIC
SENAI Nacional
CETEC/MG
Subcom. Met. Telecomunic. CPqD

2. DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES:
(i)
Ata da 13a Reunião do CBM,
(ii)
Texto do Regimento Interno
(iii)
Sugestões ao Regimento Interno propostas por Júlio Felix e por Laura França
(iv)
Folder do evento "Metrologia 2000".
3. PAUTA DA REUNIÃO
Discussão do Regimento Interno do CBM
Plano de Ação do CBM
Relato das atividades dos Subcomitês do CBM
Outros assuntos.
4. ASSUNTOS TRATADOS:
4.1. Abertura
Abrindo a reunião, o Presidente do Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM), Pedro
Buzatto, agradeceu a presença de todos e reportou-se a reuniões mantidas
anteriormente com o Sr. Presidente do INMETRO Armando Mariante Carvalho e com
o Prof. Jornada que lhe permitiram constatar a harmonia de pontos de vista e das
diretrizes mestras do CBM. Mencionou ainda que deseja realizar outras reuniões do
CBM para dar continuidade à discussão, particularmente de assuntos que ficaram
pendentes na 13a reunião, inclusive para concluir a discussão do Regimento Interno
do CBM.
A seguir passou a palavra ao Prof. Jornada que manifestou sua satisfação por assumir
a Secretaria Executiva do Comitê Brasileiro de Metrologia, cargo que recebe com
muito entusiasmo em vista da grande importância desse colegiado para a
metrologia no País. Aproveitou o ensejo para mencionar o interesse e o apoio ao
CBM dispensado pelo Sr. Presidente do INMETRO, Dr. Mariante, que por
impossibilidade, não comparece a esta reunião. O Prof. Jornada enfatizou ainda que
conta com o apoio do CBM, inclusive para o trato de problemas estratégicos de sua
diretoria. A seguir ressaltou os grandes objetivos da sua administração à testa da
DIMCI quais sejam: (a) aumentar a robustez do sistema de modo que ele seja menos
afetado pelas mudanças ocorridas no cenário político nacional; (b) consolidar um
sólido foco no cliente, principalmente a indústria brasileira; (c) crescimento da DIMCI,
buscando a redução dos prazos de agendamento, aumentando o escopo e as faixas
dos serviços prestados, como também a implantação de uma sólida base de pesquisa
fundamental, inclusive na área de materiais, para apoio às atividades do INMETRO.
O Presidente Pedro Buzatto enfatizou o seu interesse em fortalecer os subcomitês do
CBM, citando em especial o de Metrologia Química, pelo seu desenvolvimento e
manifestou sua confiança no progresso do Subcomitê de Metrologia Legal e no de
Metrologia nas Telecomunicações para cuja implementação tem batalhado muito.
4.2 Discussão do Regimento Interno
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Dando prosseguimento foi iniciada a discussão do primeiro item da pauta, referente
ao Regimento Interno, levando em conta as sugestões encaminhadas por Júlio Felix e
por Laura França ao GT criado no âmbito do CBM para este fim, sob a coordenação
do Dr. Leonardas Mitrulis. O Dr. Adejayr Cyro Trigo encaminhou ao GT seu parecer
aprovando o texto que lhe foi enviado. Desse modo foram discutidas as sugestões
apresentadas conforme acima. Após prolongados debates foram aprovados vários
artigos 1º, 2º, o 12 e 0 21.
Quanto ao artigo 2º as discussões foram mais extensas, envolvendo a composição do
CBM. Inicialmente foi analisada a permanência de cada instituição constante da
Portaria 294 do MICT, concluindo-se pela exclusão das seguintes:
1) GPGE/TIB (PADCT), por não ser uma instituição e os temas onde poderia contribuir
já são atendidos pela representação do CNPq;
2) ANPEI, por sua continuada ausência desde a criação do CBM
3) IDEC, que alega impossibilidade de comparecimento às reuniões.

A seguir foi discutida a inclusão de novas instituições, aprovando-se a seguintes:
1. Comitê Brasileiro de Certificação (CBC)
2. Comitê Nacional de Normalização (CNN)
3. SENAI Nacional
4. Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça
5. Fórum dos Secretários de Indústria e Comércio
6. Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM
7. Fórum dos Pró Reitores de Pós Graduação e Pesquisas das Universidades
Brasileiras
8. Fórum das Redes Metrológicas estaduais ou regionais.
A participação das Redes Metrológicas foi alvo de acaloradas discussões, concluindose que:
a) é necessário estabelecer-se a definição de uma rede metrológica;
b) estabelecer-se as diretrizes a serem obedecidas pelas redes, de modo a haver
uniformidade nas ações, evitando-se desvios de atuação;
c) estimular a criação de um fórum das redes o qual designará o seu
representante para integrar o CBM.
Este fórum ainda não existe, mas o Prof. Jornada informou que, inclusive com a
colaboração do Prof. Moscati, novo Assessor da Presidência do INMETRO, estão sendo
estudadas, no INMETRO, ações visando estabelecer as diretrizes para o funcionamento
das redes existentes e estimular a criação de novas redes.
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Nesta ocasião o Dr. Júlio Felix (representante da ABIPTI) manifestou sua grande
satisfação por esta feliz e oportuna iniciativa do INMETRO e aproveitou o ensejo para
solicitar que o próprio INMETRO, além de acelerar as referidas ações, estimule
também a criação do citado fórum de modo que, com a brevidade possível, as redes
estejam em pleno funcionamento e possam estar adequadamente representadas no
CBM. Esta solicitação foi aprovada pela unanimidade dos presentes e o Prof. Jornada
assumiu o compromisso de desencadear as providências no sentido de atender a este
apelo.
Foi decidido ainda que, enquanto não houver o fórum das redes, caberá ao Presidente
do CBM convidar as Redes, fazendo uso do disposto no Art. 16 do Regimento Interno.
Quanto à presença do Membro Brasileiro participando do CIPM/BIPM, deve ser
explicitado que isto só ocorrerá quando existir este Membro, pois a representação do
Brasil nesse colegiado não é permanente.
Após encerrada esta discussão o Art. 2o foi aprovado.
A seguir foi aprovado o Art. 12 com modificações para deixá-lo mais flexível, não se
fazendo referência a direito a voto. Foi consenso de que se uma pessoa de notório
saber é convidada para tratar de um assunto do nosso interesse, ele deverá ter direito
a voto, mesmo considerando-se que, em geral, as decisões do CBM sejam tomadas
por consenso.
Finalmente o Art. 21 foi aprovado com modificações, para explicitar que os
coordenadores dos subcomitês não sejam obrigatoriamente membros permanentes
do CBM, porém que todos os coordenadores de subcomitês, enquanto nesta função,
sejam integrantes do CBM, obviamente com direito a voto.
Os demais artigos serão discutidos na próxima reunião.

4.3 Outros assuntos
Considerando o adiantado da hora e não se tendo concluído o primeiro item o Dr.
Júlio Felix, referindo-se ao último item da pauta – Outros assuntos, justificou a
ausência do Dr. Roberto Guimarães e apresentou o pleito dele no sentido de que o
CBM aprove a inclusão, no Subcomitê de Metrologia Legal, de três representantes da
Rede Nacional de Metrologia Legal, tendo em vista a grande importância da presença
de mais de um representante da RNML no seu Subcomitê. Submetida a proposta ao
plenário a mesma foi aprovada por todos.
4.4 Próxima reunião
O Presidente Pedro Buzatto propôs, e foi aprovada, a data de 07 de dezembro de
2000, às 14h30min, para a 15a reunião do CBM, no Centro de Convenções
International Trade Mart, à Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 – Vila Leopoldina, onde
estará ocorrendo o Congresso Metrologia 2000, em São Paulo.
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A seguir encerrou a reunião às 13 horas, reiterando o agradecimento a todos os
presentes.

Secretaria Executiva do CBM
DIMCI/INMETRO
Anexo: Texto do Regimento Interno, com as alterações discutidas e as pendentes.
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