CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL - CONMETRO
COMITÊ BRASILEIRO DE METROLOGIA (CBM)
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Horário: 09 h 00 min às 13 h 00 min
Local:
Sede da Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM - Rio de Janeiro – RJ
1. LISTA DE PRESENÇA:
Nome
Odilon Antonio Marcuzzo do Canto
Humberto Siqueira Brandi
Carlos A. Maciel
Edgard dos Santos Rocca
Celso R. Kloss
Kleber Albuquerque de Vasconcelos
João Lerch
Eduardo Paoliello
Gilson Nayrdo Barbosa
Ivanor Sachett
Omer Pohlmann Filho
Luiz Affonso Torres Martins
Clovis Walter Rodrigues
Ricardo José de Carvalho
Mario Noto Fittipaldi
Haroldo de Jesus Clarim

Presidente do CBM
Diretor da Dimci/Secretário Executivo do CBM
Diretor da ABIMAQ
FINEP
Presi/Fórum das Redes Metrológicas Estaduais
Suplente/Fórum das Redes Metrológicas Est.
Sociedade Brasileira de Metrologia - SBM
CNI
Ministério da Defesa
IRD/LNMRI
Inmetro/CORED
Suplente do SENAI DN
SEBRAE/Nac.
DSHO/ON
Suplente da DSHO/ON
ABIPTI/INT

Convidados Especiais
Gelson M Rocha
Romeu José Daroda
Leonardo de Araújo Nascimento

Assessor Inmetro/Dimci
Assessor Inmetro/Dimci
Suporte da SBM

Apoio à Secretaria Executiva do CBM
Aldo Cordeiro Dutra
Ausências justificadas:
Membros efetivos do CBM:
João Alziro Herz da Jornada
Amanda Poldi
Jorge Luis Nicolas Audy
Ricardo Rodrigues Fragoso
Convidados:
Pedro Buzatto Costa

Instituição

Inmetro/Assessoria Presidência
Instituição
Presidente do Inmetro
ABIA
Presi/Fórum de Pró Reitores
Diretor da ABNT
Presidente do CD da ABNT

2. AGENDA DA REUNIÃO
1. Aprovação da Ata da 42ª Reunião
2. Situação atual do Portal da Metrologia e do Convênio com a FINEP de apoio à
Secretaria Executiva do CBM
3. Palestra Especial 1 – A atuação do Inmetro no Campo da Metrologia Científica e
Industrial do Inmetro
4. Palestra Especial 2 – Estratégia Brasileira de Normalização 2009-2014
5. Avaliação do colegiado que integra o CBM
6. Plano de atividades para 2011
7. Outros Assuntos

3 ASSUNTOS TRATADOS:
3.1 Abertura da reunião e aprovação da Ata da reunião anterior – 42a
A reunião foi aberta às 09 h 10 min pelo Presidente Sr. Odilon que deu as boas vindas aos
participantes convidou para compor a mesa o Prof. Romeu José Daroda, Assessor da
Dimci/Inmetro e o Sr. João Lerch, Presidente da SBM. A seguir, colocou em discussão a
pauta da reunião, tendo sido aprovada por unanimidade, sem emendas. Colocou também em
discussão a ata da reunião anterior, a 42ª, que foi aprovada por unanimidade.
3.2 Situação atual do Portal da Metrologia e do Convênio com a FINEP de apoio à
Secretaria Executiva do CBM
O assunto foi apresentado pelo Sr. Leonardo, da SBM, seguindo um conjunto de projeções
cujo arquivo vai anexo a esta Ata, resumindo o assunto.
Dando início à discussão do assunto, o Sr. Gelson questionou a situação do Portal. Em
resposta, o Sr. João Lerch explicou que a administração da SBM passou por transformação
para adequá-la à presente situação. Adiantou, quanto ao Portal, que ele não precisa ser um
Portal da SBM e que, uma vez concluído o Projeto, é de parecer que o mesmo seja hospedado,
em definitivo, no Inmetro, onde poderá também ser o Portal dos outros Comitês Assessores
do Conmetro. O Sr. Humberto sugeriu que se faça reunião com o corpo técnico do Inmetro
para definir como transferir e Portal e depois como operá-lo.
3.3 Palestra do Prof. Humberto Brandi
O Prof. Humberto Brandi, Secretário Executivo do CBM e Diretor de Metrologia Científica e
Industrial do Inmetro, fez uma importante palestra sob o tema: Inmetro: Instrumento de
Apoio à Competitividade e à Inovação, abordando inicialmente a inovação conceitualmente
dando exemplos numa amplitude que foi do clips de segurar papel, patenteado a primeira vez
em 1877, nos Estados Unidos, até o sofisticado sistema GPS que opera com 24 satélites,
dispostos em 6 órbitas (4 em cada uma) inclinadas de 55º em relação ao plano do equador e a
uma altitude de 20.200 km. Um arquivo com esta palestra está sendo enviado como anexo a
esta Ata.
3.4 - Palestra sobre o documento Estratégia Brasileira de Normalização 2009-2014
Esta palestra seria apresentada pelo Sr. Pedro Buzatto Costa, Presidente do Conselho
Deliberativo da ABNT que, infelizmente, não teve condição de comparecer em vista de uma
importante missão, em São Paulo, juntamente com toda a Diretoria da ABNT.
Para o assunto não passar em branco, o Sr. Aldo Dutra distribuiu um exemplar do documento
a cada um dos presentes, esclarecendo que ele foi preparado no âmbito do Comitê Brasileiro
de Normalização (CBN), outro Comitê Assessor do Conmetro, seguindo mais ou menos o que
foi feito com o nosso documento Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 20082012. Esse documento está disponível no site do Inmetro: <www.inmetro.gov.br/conheça o
Inmetro/Conmetro/Comitê Brasileiro de Normalização/Estratégia Brasileira de Normalização
2009-2014>.
3.5 Avaliação do colegiado do CBM
Considerando que o quadro de instituições que compõem o colegiado do CBM vem sendo
mantido há vários anos, a prática tem mostrado que alguns representantes não têm
comparecido às reuniões do Comitê, nos últimos anos. O assunto foi discutido amplamente e
concluiu-se, de imediato, que a manutenção dessas instituições no colegiado deve obedecer
aos requisitos do Regimento Interno e depois deve-se convidar novas instituições para
atualizar as representações a fim de submeter o assunto à aprovação do Conmetro. Neste
2

particular o Sr. Ohmer propôs a inclusão de representante da RBMLQ-I e o Sr. Eduardo
Paoliello sugeriu a inclusão da ABINEE, comprometendo-se a falar inicialmente com o seu
Diretor Técnico. O Sr. Luiz Affonso sugeriu incluir representante do CONAC, recomendando
que o Sr. Marcos Aurélio, Coordenador-Geral de Acreditação do Inmetro apresente palestra
no CBM.
A relação anexa mostra a participação dos representantes nas reuniões do CBM, a partir da
38ª reunião, em 2008.
3.6 Plano de atividades para 2011
Com relação ao Plano de Atividades para 2011 o Sr. Celso sugeriu que o Comitê considerasse
a oportunidade de tratar também de assuntos relacionados com Recursos Humanos.
O Sr. Gelson sugeriu que o Comitê realizasse um workshop sobre Educação em Metrologia a
ser realizado durante o Congresso de Metrologia 2011, em Natal, no mês de setembro. Para
isso foi sugerido que se falasse com o Prof. Américo, do Inmetro-Cicma, no sentido de
organizar esse evento.
Finalmente, ficou estabelecido que as reuniões ordinárias do Comitê fossem realizadas nos
meses de abril, setembro e novembro, em data a ser divulgada com a antecedência regimental
de 30 dias.
3.7 Assuntos Gerais
O Sr. Gilson Nayrdo informou que o Ministério da Defesa possui um projeto concebido para a
estruturação da Tecnologia Industrial Básica na área de defesa, no qual estão contempladas,
inicialmente, as funções Avaliação da Conformidade, Metrologia, Regulamentação e
Normalização Técnicas. A finalidade principal é a integração das Forças Armadas, por meio
da harmonização dos processos referentes a essas funções.
O Decreto n.º 7.364, de 23 de novembro de 2010, aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos do Ministério da Defesa (MD) e, em decorrência disso, o
Ministério está passando por uma fase de significativas mudanças, que incluem a TIB na área
de Ciência e Tecnologia do MD.
Além disso, o Ministério da Defesa vem participando dos Planos de Ação do Conselho de
Defesa Sul-Americano e no Plano 2010-2011 está previsto o Simpósio de Logística da feira
de defesa Latin America Aero & Defence (LAAD 2011), que ocorrerá no Riocentro, de 12 a
15 de abril de 2010. Nesse Simpósio, haverá uma manhã de desenvolvimento do tema
Tecnologia Industrial Básica (Avaliação da Conformidade, Metrologia e Normalização
Técnica), quando serão convidados Inmetro, ABNT e o próprio Ministério da Defesa para
apresentarem palestra."
Quanto às reuniões do próximo ano de 2011, o Sr. Odilon propôs que elas sejam realizadas
nos meses de abril, setembro e novembro, em datas a serem definidas quando estivermos mais
próximos, respeitando sempre a antecedência mínima de 30 dias.
Após a discussão desses assuntos o Senhor Presidente Odilon encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos.
__________
Anexos:
Ata aprovada da 42a reunião.
Arquivo com a apresentação do Sr. Leonardo, da SBM
Arquivo com a palestra do Prof. Humberto
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