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2. AGENDA DA REUNIÃO
A agenda desta reunião foi divulgada por ocasião do convite para a reunião, tendo sido
submetida ao plenário e aprovada, sem restrições, composta pelos seguintes itens:
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1.

Aprovação das Atas das reuniões 44ª , 45ª e 46a

2.

Discutir o documento das novas Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira
2013-2017 e aprová-la para encaminhamento ao Conmetro

3.

Palestra sobre a importância da metrologia legal no Brasil, pelo Diretor da Dimel, Luiz Carlos
Gomes dos Santos

4.

Situação atual do Portal do CBM e do Projeto do Cicma, a cargo da SBM

5.

Atualização do Regimento Interno do CBM

6.

Outros assuntos.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1 Abertura da reunião
A reunião foi aberta às 09 h 30 min pelo Presidente Sr. Odilon que deu as boas vindas aos
participantes do CBM e aos convidados que nos honraram com sua presença. Nesta ocasião,
agradeceu a cooperação da Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM, pela disponibilidade
da sala para a realização desta reunião.
Em seguida colocou em discussão as atas das reuniões anteriores, da 44ª, 45ª e da 46ª reuniões
do CBM cuja aprovação foi protelada em vista de correções na primeira delas e das outras,
devido à concentração de esforços na elaboração do documento das Diretrizes Estratégicas.
Todas as três foram aprovadas integralmente.
3.2 Discussão final do documento das Diretrizes Estratégicas
A discussão da minuta final do documento das Diretrizes Estratégicas para a Metrologia
Brasileira 2013-2017 foi conduzida pelo Sr. Gelson Martins da Rocha, Assessor da Dimci,
encarregado de concentrar todas as sugestões apresentadas nas reuniões anteriores.
O documento foi todo revisto mediante projeção na tela e surgiram vários debates sobre
pequenas particularidades cujos ajustes foram feitos no ato, disso resultando a aprovação final
do documento, ressalvado que seria feita uma revisão gramatical cuidadosa no seu preparo
para encaminhamento ao Conmetro, o que foi aceito por todos.
3.3 Pelestra sobre a importância da Metrologia Legal no Brasil
O Eng. Luiz Carlos Gomes dos Santos, Diretor da Metrologia Legal, do Inmetro fez uma
excelente palestra sobre o assunto, abordando desde os fundamentos da metrologia legal até
detalhes de sua aplicação na prática, destacando a profunda capilaridade de sua atuação em
todo o Brasil, por intermédio dos Institutos de Pesos e Medidas dos estados, permitindo cobrir
todos os municípios do País. O arquivo com esta apresentação será enviado aos participantes
juntamente com esta Ata.
3.4 - Situação atual do Portal do CBM e do Projeto do Cicma, a cargo da SBM

O Presidente da SBM, Sr. João Lerch, fez uma apresentação do atual estágio do Portal do
CBM que se achava em sua fase final de elaboração, antecipando a sua importância não só
para o CBM como para o próprio Inmetro, onde deverá ficar hospedado. Fez considerações
gerais sobre as atividades de acompanhamento das ações preconizadas no documento das
diretrizes, ao longo da sua vigência. Aproveitando a oportunidade fez uma rápida
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retrospectiva sobre o Projeto Finep/SBM/CBM, fonte dos recursos que permitiram construir o
Portal, bem como sobre o projeto de ensino a distância em convênio com o Inmetro.
3.5 – Atualização do Regimento Interno do CBM
Com relação ao Regimento Interno do CBM, foram aprovadas as seguintes alterações:
• o Art. 4º passou a ter a seguinte redação
A composição do CBM poderá ser alterada, em qualquer época, por sugestão do seu
colegiado, informando-a ao Conmetro.
O parágrafo único deste artigo foi eliminado.
• o parágrafo 1º do Art. 5o passou a ter a seguinte redação
A presidência do CBM é exercida por 1 (um) de seus membros eleito por maioria simples
dos seus representantes presentes, em reunião ordinária.
•

o parágrafo 2º do mesmo Art. 5º passou a ter a seguinte redação
O mandato do Presidente do CBM é de 3 (três) anos, admitindo-se reeleições.

• o Art. 9º passou a ter a seguinte redação
O CBM reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por ano e, extraordinariamente, quando a
matéria a ser tratada o justificar.
• o parágrafo 1º do Art. 9º foi eliminado. Os demais parágrafos foram reordenados.
• o novo parágrafo 4º desse Art. 9º passou a ter a seguinte redação
A pauta da reunião e toda a documentação pertinente aos assuntos a serem tratados
deverão ser encaminhados aos membros do CBM com antecedência de 20 (vinte) dias.
O novo texto deste Regimento Interno deverá ser submetido à aprovação do Conmetro para
sua validade.
3.6 – Outros assuntos
O mandato do atual Presidente do CBM, Sr. Odilon Antonio Marcuzzo do Canto, foi
prorrogado até a próxima reunião ordinária, quando deverá ser procedida nova eleição para
seu presidente.
A próxima reunião ordinária do CBM será marcada para 60 dias antes da segunda reunião do
Conmetro, em 2014.
Após a discussão desses assuntos, o Senhor Presidente Odilon encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos.
_________________
Anexos: Texto aprovado das atas das reuniões 44ª, 45ª e 46ª.
Arquivo com a palestra do Diretor da Dimel – Luiz Carlos G. dos Santos
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