COMITÊ BRASILEIRO DE METROLOGIA (CBM)
Ata da 23a Reunião Ordinária
(Aprovada na 24a reunião, em 29/01/2003)
Data:
05 de dezembro de 2002
Horário: 10h00min às 13h00 min
Local: Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande dos Sul – Porto Alegre
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3 ASSUNTOS TRATADOS:
3.1. Aprovação da Ata da 22a reunião
O Presidente do Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM), Sr. Pedro Buzatto Costa, iniciou
a reunião agradecendo a cortesia da FIERGS, na pessoa do Dr. Deomedes Roque
Tallini, par sediar esta reunião, bem como a presença de todos os membros e
convidados do CBM que atenderam ao convite. A seguir, submeteu ao plenário a Ata da
22a reunião, que foi aprovada sem emendas.
3.2 Apresentação do documento para discussão no workshop de Metrologia 2002
Sr. Jornada distribuiu aos presente cópia da minuta (reservada) do documento
"Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira – 2003 a 2007" que será discutido
por ocasião do próximo Workshop Metrologia 2002 a realizar-se nos dias 17 a
19/12/2002, no Rio de Janeiro, conforme já anunciado.
A seguir enfatizou a importância da metrologia para o desenvolvimento do Brasil,
particularmente como importante instrumento nas lutas pelos mercados. Prosseguiu
fazendo exposição mais ampla do documento por meio de projeções, onde deu ênfase
aos tópicos estratégicos do assunto, capítulo a capítulo, iniciando pela "Introdução"
onde já se acham discutidos importantes conceitos.
Dando continuidade fez considerações sobre o capítulo "O Inmetro como o Instituto
Nacional de Metrologia do Brasil", abordando os conceitos mais estratégicos que se
acham, uns implícitos e outros explícitos no texto, caracterizando bem a importância de
um Instituto Nacional de Metrologia (INM), e muito especialmente do próprio Inmetro,
por sua transcendente missão para com o Brasil. Ressaltou de modo enfático que um
INM não é apenas um depositário de padrões, mas principalmente um lócus de
conhecimento profundo sobre a metrologia, com grande articulação nacional e
internacional.
Passando ao capítulo "A Metrologia Legal", fez breves considerações sobre o tema,
focalizando a importância do assunto que requer atenção especial no âmbito destas
Diretrizes Estratégicas.
O capítulo seguinte foi "A Estrutura Nacional para Disseminação das Unidades de
Medida", assunto que envolve, inclusive, o credenciamento de laboratórios de
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calibração e de ensaios, passando pelos acordos de mútuo reconhecimento (MRA) que
o Inmetro já firmou com o ILAC, a EA, a APLAC e com outros fóruns internacionais.
Finalizou sua apresentação fazendo considerações sobre "A Educação e a
Metrologia", relatando ações que já acham em curso no Inmetro e em outras
instituições, a exemplo do SENAI, destacando a grande importância estratégica deste
tema para o Brasil,.
Iniciando as discussões sobre o assunto, o Presidente Buzatto informa que o Comitê
Brasileiro de Normalização (CBN, ex CNN) se acha revigorado iniciando uma nova
etapa de atuação no campo da normalização no País. Por outro lado, encareceu a
contribuição de cada um, no sentido de que se chegue ao final do Workshop Metrologia
2002, com resultados consistentes para a metrologia brasileira.
O Sr. Jorge Saffar referiu-se à cultura metrológica para destacar que se deve incluir, no
documento, o tema relacionado com a pesquisa no campo de metrologia.
O Sr. Arnaldo Ribeiro assinala que esta é uma excelente oportunidade para a
comunidade da metrologia chegar a diretrizes sólidas para a nossa metrologia. Neste
particular, o Sr. Jornada informou a composição esperada para o colegiado que
integrará o Workshop, tendo sido sugerido que se convidasse alguns outros nomes.
O Sr. João Lerch sugeriu que se convidasse também representantes das Agências
Reguladoras.
O Sr. Moscati é de parecer que, neste evento, é importante considerar os aspectos
políticos, e analisar bem os nomes convidados de modo a não excluir pessoas
estratégicas para debater o assunto. Lembrou a importância de convidar representante
do CBN e do CBAC. Neste particular, o Presidente Mariante adiantou que é comum ele
participar de reuniões técnicas onde os aspectos políticos envolvidos são sempre
considerados.
O Presidente Buzatto solicitou então do Sr. Jornada que relatasse como foi a
apresentação do Relatório de Atividades do CBM, perante a recente reunião do
CONMETRO, onde o CBM foi elogiado por suas realizações. O Sr. Jornada apresentou
então os tópicos principais do relatório, destacando a regularidade das reuniões e a
freqüência de seus participantes, sempre expressiva, possibilitando excelente
intercâmbio de informações. Destacou a atuação positiva e dedicada do Presidente
Buzatto a quem parabenizou pelo seu desempenho à frente do CBM.
A seguir, o Presidente Buzatto relatou o pedido que recebeu do Sr. Marcus Fonseca
que, por haver saído do SENAI, não mais o representa no CBM, encargo passado ao Sr.
Ricardo Machado, presente à reunião, a quem deu as boas vindas, desejando-lhe um
profícuo trabalho no CBM. Propôs o Presidente Buzatto que o Comitê faça um
agradecimento especial ao Sr. Marcus Fonseca por sua prolongada colaboração com o
CBM, o que contou com a aprovação de todos os presentes. Recomendou que o Sr.
Secretário Executivo do CBM cumpra esta missão em, nome do Comitê.
A seguir, o Sr. Presidente Mariante relatou que esta é a última reunião do CBM, sob a
égide da sua gestão frente ao Inmetro, e também do atual Governo do País. Disse
também que o importante mesmo é que este é um colegiado permanente. Enfatizou que
o CBM é o Comitê que apresenta a maior regularidade de reuniões, com destacada
freqüência dos seus integrantes. Informou que agora foi regularizado o CBAC e
reorganizado o CBN. Finalizou dizendo que se sente feliz por deixar a casa ciente da
continuidade dos Comitês Assessores do CONMETRO, afirmando que o novo
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documento sobre as “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira – 2003 a 2007”
é um importante legado do CBM para a sociedade brasileira.
Aproveitou o ensejo para informar que esteve recentemente em Luxemburgo onde
participou da apresentação do Plano de Certificação Florestal – o Brasil é membro do
Conselho Florestal – e fez considerações sobre o comércio de produtos florestais,
incluindo papel e celulose. Informou que recentemente foi elaborado o Projeto Integrado
de Frutas (PIF) e enfatizou que precisamos entrar de cabeça erguida nos fóruns
internacionais, a fim de assegurarmos espaço para o nosso comércio exportador.
Finalizou assinalando que passar pelo Inmetro foi a experiência mais importante de sua
vida profissional. Agradeceu finalmente ao Presidente Buzatto pelo esforço e dedicação
pessoal à causa da metrologia e, em particular, ao CBM.
O Presidente Buzatto agradeceu as referências elogiosas e disse esperar que, se
houver mudança da gestão do Inmetro - se é que haverá - não o seja por um político.
A Sra. Laura comunicou que algumas Redes Metrológicas alcançaram êxito em seus
projetos de fomento, junto ao Fundo Verde Amarelo, para apoio a suas estruturas e
atuação junto aos laboratórios de suas respectivas regiões.
A Seguir o Presidente Buzatto deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de
todos e, em particular, a cortesia da FIERGS, na pessoa do Sr. Tallini, que nos abrigou
para este importante trabalho.
Finalizando, o Sr. Tallini agradeceu ao CBM por sua presença no Rio Grande do Sul,
destacando que as relações da FIERGS com o Inmetro, e também com a Rede
Metrológica do Rio Grande do Sul, são muito proveitosas e salutares para todos.
Destacou o trabalho importante conduzido pelas pessoas envolvidas, dando especial
ênfase ao Presidente Mariante e ao Sr. Jornada, sentindo-se muito honrado com a
realização da reunião do CBM ali.
A reunião foi encerrada às 13 horas, seguindo-se um excelente almoço oferecido pela
FIERGS.

Rio de Janeiro, 26/12/2002
_______________

Anexo: 1) Relatório de Atividades do CBM
2) Cópia carta ao Dr. Marcus Fonseca
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