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2. AGENDA DA REUNIÃO
1. Aprovação da Ata da 44ª Reunião
2. Palestra Especial 1 – Palestra Especial sobre Metrologia e Inovação – pelo
Prof. Jornada – Presidente do Inmetro
3. Discutir uma metodologia para avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito
das Diretrizes Estratégicas
4. Iniciar as discussões para as novas Diretrizes Estratégicas para Metrologia e
Inovação
5. Novas perspectivas para a SBM nos próximos anos
6. Avaliação do colegiado que integra o CBM
7. Outros Assuntos
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ASSUNTOS TRATADOS

3.1 Abertura da reunião e aprovação da Ata da reunião anterior – 44a
A reunião foi aberta às 09 h 40 min pelo Presidente Sr. Odilon que deu as boas vindas aos
participantes convidou para compor a mesa o Prof. João Alziro Herz da Jornada, Presidente
do 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 44ª, que não foi
aprovada em vista de uma incorreção no final, apontada pelo Sr. Gelson Rocha. Em vista
disso o Secretário introduzirá as devidas correções e a enviará aos membros para aprovação
na próxima reunião.
3.2 Apresentação da Palestra Especial sobre “ Metrologia, Inovação e o Inmetro”
Esta palestra foi apresentada pelo Sr. João Alziro Herz da Jornada, que fez inicialmente uma
abalizada exposição dos conceitos da inovação, enfatizando as definições principais dadas por
especialistas e apresentando as suas relações com a metrologia. A seguir fez um relato bem
consubstanciado do assunto, o que foi de significativo interesse para o CBM, em especial por
sinalizar com os princípios que serão abordados no documento das novas Diretrizes
Estratégicas que deverá começar a ser preparado para discussão na próxima reunião, em 2012.
Após a apresentação a palavra foi franqueada para perguntas, as quais foram devidamente
esclarecidas pelo Prof. Jornada. O arquivo com a palestra dele será enviado aos participantes
do CBM, via e-mail.
3.3 Metodologia para avaliação das atividades no âmbito das Diretrizes Estratégicas
No que diz respeito ao acompanhamento das ações no campo da metrologia do Brasil, em
face das prescrições das Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2008-2012, foi
lembrada novamente a importância de se considerar os indicadores já discutidos e
anteriormente aprovados, para o levantamento dos dados a serem compulsados no Portal a ser
criado pela SBM, com essa finalidade. Após vários debates ficou acertado que, inicialmente,
se iria completar o Portal, para ser abrigado no Inmetro, para depois definir a coleta de dados
para sua alimentação. O Sr. Reinaldo lembrou que o MCT está tratando o estudo de
indicadores e a metrologia está incluída. Sugeriu que a SBM reúna-se com o Ministério a fim
de realinhar os nossos indicadores, caso seja necessário.
3.4
As novas Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira e Inovação
Com relação ao estabelecimento das novas Diretrizes Estratégicas, o Sr. Reinaldo enfatizou
que se deve considerar as novas atribuições o Inmetro e levando em conta o novo quadro
regulamentário do Programa Brasil Maior e considerar a nova Rede de Laboratórios
Associados. Sem dúvidas a consideração da Inovação é fundamental. Sugeriu que se prepare
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um esqueleto inicial e o divulgue juntos aos integrantes do CB para coletar sugestões, via email. Este será o ponto de partida para as demais discussões do documento.
3.5 Novas perspectivas para a SBM nos próximos anos
Iniciando sua apresentação o Sr. João Lerch, presidente da SBM, apresentou sua nova
Secretária Executiva, Sra. Thais, uma engenheira que veio de Porto Alegre para assumir esse
importante cargo da SBM, no Rio de Janeiro. Ela está indo muito bem. Adiantou que vem
trabalhando há cerca de um ano e meio na arrumação da Casa (SBM) no sentido reorganizar
as suas atividades e funções. Essas atividades consumiram-lhe 90% do seu tempo disponível
e, como tal, não deu para tocar novos projetos, o que espera possa acontecer em prazo agora
bem menor. Está finalizando o ajuste dos procedimentos relacionados com os projetos
antigos. Como atividades futuras está prevendo:
1. criação de um grupo de consultores em metrologia;
2. instalar regionais da SBM para incrementar a difusão da metrologia;
3. atuar junto ao SEBRAE colocando a SBM para abrir espaço de trabalho para a
Sociedade, permitindo-lhe ter recursos para sua auto sustentação;
4. independer de convênios para sua manutenção.
A partir de janeiro de 2012 procurará novas fontes de recursos e vai batalhar para a criação
formal e legal da profissão de metrologista. Neste particular, o Sr. Reinaldo sugeriu-lhe que
procurasse o Sr. Lessa da FAPEMIG como instituição muito especial para ser uma parceira da
SBM. O Sr. Reinaldo sugeriu ainda a criação de um Conselho de Metrologia.
3.6 Avaliação do colegiado do CBM
A seguir o Sr. Aldo Dutra apresentou novamente um resumo do levantamento feito da
freqüência dos titulares/suplentes às reuniões do CBM, no período de setembro de 2005 a
dezembro de 2010, abrangendo as reuniões da 31ª reunião à 43ª e solicitando uma orientação
quanto à presença em nosso colegiado de vários membros, especialmente do Serviço Público,
que há muitos anos não comparecem às reuniões, ou com pequena participação.
O Sr. Reinaldo, considerando que a maioria desses casos são de pessoas do Serviço Publico,
pondera que nem sempre essas faltas são causadas por desinteresse e sim pelas restrições que
frequentemente acontecem quanto a viagens pelos servidores. Desse modo, recomenda
adequar o Regimento Interno do CBM, levando em conta essas dificuldades. Como
alternativa, para contar com maior presença desses servidores, sugeriu fazer-se, sempre que
possível, as reuniões do CBM em Brasília. Desse modo, na próxima reunião o assunto voltará
à discussão com nova redação para o artigo do Regimento Interno referente à freqüência dos
membros do CBM.
3.7 Assuntos Gerais
No que diz respeito aos assuntos gerais, foi focado novamente a definição de um calendário
de reuniões para o CBM, durante o ano de 2012, tendo sido aprovado fazer-se reunião na
segunda semana dos meses de abril, agosto e novembro.
Após a discussão desses assuntos o Senhor Presidente Odilon encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos.
_______________________
Anexos enviados por e-mail
Minuta da Ata da 44a reunião, corrigida.
Arquivo com a palestra do Prof. João Jornada
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