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CÂMARA SETORIAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Data: 04 de Abril de 2014 

Local:  Teresópolis / Rio de Janeiro    

Presentes: 

Omer Pohlmann Filho – Cored 
André Vinícius Fofano – Cored 
Bruna Lelli Pamplona – Cored 
Marcelo de Freitas Ladeia – Cored 
Paulo Coscarelli – Dconf 
Marcelo Monteiro – Dconf 
Sérgio Maia – AEM/MS 
Osny Bomfim – Ibametro 
Arthur Gaudino – Imeq/PB 

Ausentes Justificados: 
 Não houve 

Redator: 

Bruna Lelli Pamplona (Cored)  

Assuntos Tratados 

A reunião foi iniciada pelo Dr. Omer Pohlmann Filho, Coordenador Geral da RBMLQ – I, que apresentou a pauta e 
informou que os itens Integração da Parte Técnica com a Jurídica e a Capacitação Técnica em direito Administrativo 
foram integrados a esta.  

Sobre a capacitação em direito administrativo, Dr. Omer Pohlmann Filho destacou que já existe um modulo de 
direito, sugerindo que seja feito um módulo específico. Afirmou-se que há uma impressão de que o corpo técnico não 
conhece a parte jurídica.  

Sr. Paulo Coscarelli, Diretor substituto de Avaliação da Conformidade, destacou que o grupo jurídico quer
dar parecer técnico.  

Dr. Sérgio Maia, Presidente da AEM – MS, sugeriu que o um curso técnico para o grupo jurídico seja realizado, mas 
Dr. Omer Pohlmann Filho esclareceu que o corpo jurídico não fará o curso.  

Sr. Marcelo Monteiro, Chefe da Divec, enfatizou a importância do corpo jurídico entender a área técnica e o 
Dr. Omer Pohlmann Filho questionou a necessidade de abordar este tema na Plenária. 
  
Decidiu-se que o módulo de direito será revisado e a Câmara abordará este tema na Plenária, onde o Dr. Sérgio 
Maia, no espaço rede, falará acerca da experiência da AEM – MS.  

Sra. Janara Veiga, representante do GT – SGI Avaliação da Conformidade, iniciou sua apresentação relatando os 
itens tratados pelo grupo e destacando as demandas abertas e a forma de atuação.  

Informou que o grupo atua priorizando os itens que mais impactam na Rede e, posteriormente, acordou-se que a Sra. 
Janara Veiga encaminhará à Cored a planilha com as demandas existentes.  
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Sra. Janara Veiga solicitou mais atenção do Inmetro nas demandas do grupo, pedindo que a Dconf se aproxime 
mais, devido à mudança do foco da fiscalização.  
 
Sr. Paulo Coscarelli destacou a importância de se avaliar as demandas, ajustando com o foco do trabalho.  
 
Ficou decidido que o grupo de trabalho realizará uma reunião com a Dconf, visando à avaliação das demandas, onde 
contará com a participação do Sr. José Carlos Brandes, Diretor de Informática da SURRS.  
 
Sra. Janara Veiga sugeriu uma interação entre os grupos do SGI seja realizada, ficando acordado que isto se dará no 
próximo Encontro de Informática.  
 
Destacou-se a necessidade de ajuste / melhorias nos relatórios do SGI, abordando-se a importância de inserção de 
horas trabalhadas.  
 
Acordou-se que na próxima reunião do grupo de trabalho as demandas serão analisadas.  
 
Acerca dos itens Implantação de Laboratórios nos Órgãos da RBMLQ – I, Fiscalização Técnica, Regulamento para 
Parques de Diversões, Análise Crítica da Lista de Produtos Certificados Compulsoriamente Frente ao Grau de 
Risco, Divulgação dos Resultados das Atividades Delegadas para a Sociedade e mudança do Foca da Fiscalização, 
Sr. Paulo Coscarelli esclareceu que estão sendo tratados no Grupo de Trabalho Fiscalização. 
 
Dr. Sérgio Maia perguntou sobre como iniciar o processo de Implantação de Laboratórios, com foco na parte 
operacional.  
 
Sr. Paulo Coscarelli destacou que o Grupo de Trabalho Fiscalização apresentará uma proposta de para sistemática de 
implantação para a Câmara, porém isto é uma decisão institucional.  
 
Dr. Omer Pohlmann Filho esclareceu que a discussão precisa avançar e este tema será apresentado na Plenária, onde 
o grupo de trabalho irá propor as direções.  
 
Dr. Sérgio Maia enfatizou a necessidade de se fazer laboratórios de ensaios diversos e aplicação de penalidades com 
base nos resultados.  
 
Dr. Osny Bomfim, Diretor Geral do Ibametro, explicou que poderá ser feitos ensaios dentro da estrutura recebida 
pelo laboratório do Ibametro. 
  
Ficou acordado que será apresentado na Plenária, pelo Grupo de Trabalho Fiscalização, propostas de sistemáticas de 
implantação de laboratórios.  
 
Sr. Paulo Coscarelli destacou que há um projeto de aperfeiçoamento do Macroprocesso Avaliação da Conformidade, 
onde o grupo de trabalho composto por integrantes da Dconf (Camila Nogueira, Paulo Coscarelli, André Luís dos 
Santos, Leonardo Rocha e Annalina Comboim) e da Dpan (Silvio Ghelman, Arcádio Fernandez e Raíssa Veloso) 
estão discutindo o foco de atuação da diretoria.  
 
Decidiu-se que será verificado com o Dr. Alfredo Lobo a necessidade de apresentar este assunto na Plenária. 
 
Acerca da Divulgação dos Resultados das Atividades Delegadas para a Sociedade, Sr. Paulo Coscarelli destacou que 
é importante divulgar ações positivas, ficando acordado que o Dr. Omer Pohlmann Filho conversará com o Sr. 
Afonso Ribeiro, Chefe da Dicom, para tentar viabilizar uma mudança na divulgação das informações.  
 
Dr. Arthur Galdino, Presidente do Imeq – PB, solicitou orientação de como identificar um selo falso e destacou a 
importância de se ter a unificação dos selos.  
 
Sr. Paulo Coscarelli explicou que esta portaria está passando por revisão. 
 
Sr. Marcelo Monteiro esclareceu que a Dconf estava focada no pré-mercado. Abordou sobre o Grupo de Trabalho 
Fiscalização, informando que no futuro a fiscalização poderá ser realizada através dos códigos de barras, como um 
sistema que terá o registro no Inmetro.  
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Dr. Omer Pohlmann Filho sugeriu que seja realizada a leitura do número de registro e não, apenas, a leitura do 
código de barras, visando assim evitar que o sistema seja burlado e mais eficiência para a fiscalização.  
 
Sr. Paulo Coscarelli destacou que no Brasil os selos possuem muitas informações, abordando a Portaria de Selos, 
Símbolos e Marcas, criada em 2006. Destacou, ainda, que o Grupo de Trabalho Fiscalização está elencando 
perguntas e a questão do selo está contemplada.  
 
Dr. Arthur Galdino pediu orientação sobre a fiscalização nos portos e Sr. Paulo Coscarelli acordou que a Dconf fará 
uma fiscalização em conjunto com o Imeq – PB, visando orientá-los sobre a forma de atuação.  
 
Dr. Arthur Galdino sugeriu que esta ação seja feita antes da Plenária para que esta experiência seja apresentada na 
referida reunião.  
 
Sobre Regulamento para Parques de Diversões, Dr. Osny Bomfim apresentou alguns acidentes ocorridos nos 
últimos anos e perguntou como o Inmetro está tratando isto, destacando a existência de reuniões e seus 
desdobramentos.  
 
Sr. Paulo Coscarelli esclareceu que um Painel Setorial foi realizado, onde todos os envolvidos foram chamados. 
Destacou que estes brinquedos não têm certificação obrigatória e que os acidentes estão vinculados à manutenção 
periódica, ressaltando a importância do cumprimento da legislação.  
 
Sr. Paulo Coscarelli esclareceu, ainda, que os parques de praça pública e as camas elásticas, um regulamento 
resolveria, parcialmente, o problema, porque, ainda assim, haveria o problema da manutenção dos brinquedos.  
 
Ficou acordado que o Sr. Paulo Coscarelli encaminhará para a Câmara a nota técnica sobre parques de diversões.   
Um informe sobre a Rede Consumo Seguro foi realizado, destacando-se o sucesso do evento na OEA. Destacou-se 
que o tema precisa ser atacado, sugerindo-se que seja incluído no Plano de Trabalho.  
 
Sobre o SIAC – Sistema de Informação de Acidentes de Consumo, destacou-se que a obrigatoriedade do uso para os 
profissionais da área da saúde virou voluntariedade.   
 
O assunto sobre a integração da área técnica com a jurídica foi retomado e o Dr. Osny Bomfim enfatizou que no 
Ibametro a área jurídica não cuida dos assuntos da ação delegada, explicando que há um setor específico para isso.  
Dr. Arthur Galdino sugeriu que seja realizado um evento visando esta integração, decidindo-se levar este assunto 
para a Câmara Setorial Jurídica.  
 
Sr. Paulo Coscarelli destacou que esta integração deveria ser realizada dia-a-dia em cada Órgão Delegado.  
 
A reunião foi encerrada pelo Dr. Omer Pohlmann Filho que agradeceu a participação de todos.  
 

   
 
 
Próxima Reunião: 
 
Data: 05 de Novembro de 2014 
Local: Não definido  
 


