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CÂMARA SETORIAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Data: 6 de novembro de 2014 

Local:  Aracaju – SE 

 
Presentes: 
 
Alfredo Lobo - Dconf 
André Vinícius Fofano – Cored 
Arthur Bomfim – Imeq / PB  
Bruna Lelli Pamplona – Cored 
Fabrizio Guaglianone – IMETROPARÁ 
Leonardo Rocha – Dconf  
Omer Pohlmann Filho – Cored 
Marcelo Ferreira – Cored  
Marcelo Monteiro – Dconf  
Sergio Maia – AEM / MS 

 
 

Ausentes Justificados: 
  
Não houve 

 
 

Redator: 
 
Bruna Lelli Pamplona (Cored)  

 
 

Assuntos Tratados  
 

 
Dr. Omer Pohlmann Filho, Coordenador Geral da RBMLQ – I, iniciou a reunião apresentando a pauta, onde 
esclareceu que muitas demandas são oriundas das Reuniões Regionais e destacou a importância de se dar 
encaminhamento aos assuntos.  
 
Apresentou o Calendário de Reunião da RBMLQ – I, item 13 da pauta, ressaltando a redução do período de 
realização das Reuniões Regionais. Destacou que haverá  reuniões de análise critica para as áreas técnicas, visando 
abordar, entre outros assuntos, as alterações no planejamento.  Informou que haverá, no início de 2015, uma reunião 
para os novos Dirigentes da RBMLQ – I, onde será apresentado um “kit”, com o objetivo de explicar as atividades 
delegadas.  
 
Dr. Fabrizio Guaglianone, Dirigente do Imetropará, ressaltou a importância deste “Kit” e sugeriu que esta imersão 
seja obrigatória a todos os dirigentes que assumirem a direção dos Órgãos Delegados.  
 
Dr. Alfredo Lobo, Diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro, registrou que não vê relevância na realização 
de 2 (dois) encontros técnicos por ano, uma vez que há muita mobilização de pessoal e, ainda, enfatiza a necessidade 
de encontros mais estratégicos e táticos.  
 
Dr. Omer Pohlmann filho destacou que 2 (dois) encontros técnicos ao ano é importante para o nivelamento de 
informações e lembrou, ainda, que esta foi uma decisão tomada na ultima Plenária.  
 
Dr. Sérgio Maia, Dirigente da AEM – MS, defendeu a realização de 2 (dois) ao ano, justificando a necessidade de 
troca de experiência.   
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Dr. Omer Pohlmann filho, dando prosseguimento, informou sobre a alteração da data da plenária 2° Ciclo de 2014 e 
registrou que haverá uma reunião para os Dirigentes dos Órgãos Delegados com o Presidente do Inmetro, Professor 
João Jornada, no dia 10 de dezembro de 2014.  
 
Passou-se para o item 1 da pauta, Visualização do Selo, onde Dr. Omer Pohlmann Filho sugeriu a criação de um 
Grupo de Trabalho para estudo aprofundado deste assunto.   
 
 Dr. Arthur Bomfim, Dirigente do Imeq – PB, informou que a Receita Federal tem dificuldade em diferenciar o selo 
verdadeiro do falso e explicou a relevância do selo ter uma linguagem mais popular e adequada.  
 
Sr. Marcelo Monteiro, chefe da Divec / Dconf ressaltou que o selo é um indício de que o produto foi fiscalizado e 
Dr. Arthur Bomfim enfatiza que o consumidor precisa ter certeza de que o produto é confiável.  
 
Dr. Alfredo Lobo registrou que há vários casos de brinquedos com selos falsificados, ressaltando sua preocupação. 
Falou, também, que a análise visual do selo não garante uma confiabilidade.  
 
Sr. Marcelo Monteiro registrou que é mais confiável quando se realiza a consulta do número de registro.   
 
Dr. Fabrizio Guaglianone sugeriu que o Inmetro faça um aplicativo onde o consumidor possa consultar se o produto 
é verdadeiro ou falso, mas Dr. Omer Pohlmann Filho explicou que não é tão simples, pois é preciso ter uma 
estrutura para isso. Porém, lembrou que esta consulta pode ser realizada através do PSIE. 
  
Dr. Alfredo Lobo informou que a gestão do selo é de responsabilidade da Dicom e não vê tanta relevância deste 
assunto ser encaminhado para a Plenária. Sendo assim, decidiu-se que este tema será discutido em outro momento. 
  
Acerca dos itens 2 (Migração do Registro do Sistema Orquestra para o SGI), 3 (Fiscalização Técnica – Novo 
Módulo do SGI e Novo Equipamento para Fiscalização) e 6 (Emissão de Notas Fiscais de Simples Remessa pelos 
Órgãos Delegados para Transporte de Amostras de Produtos para Ensaios), decidiu-se que o Dr. José Carlos 
Brandes, Diretor de Informática da SURRS,  falará sobre estes temas na Plenária, durante o espaço SGI. 
 
Dr. Alfredo Lobo destacou que o item 6 é um fator que dificulta a fiscalização técnica e Dr. Omer Pohlmann Filho 
registrou que haverá uma videoconferência para todo o Brasil, visando esclarecimentos, assim que o módulo estiver 
pronto.  
 
Decidiu-se que, caso este módulo ainda não esteja finalizado, este item será abordado na Plenária.   
 
Sobre o item 4, Implantação de Laboratórios nos Órgãos Delegados, Dr. Alfredo Lobo informou que o trabalho de 
classificação dos ensaios está encaminhado e será enviado aos Órgãos Delegados, assim que finalizado. Acordou-se 
que o resultado deste trabalho será apresentado na Plenária, no espaço Dconf.  
 
Dr. Alfredo Lobo falou, ainda, que é importante estimular os Órgãos Delegados a utilizarem os laboratórios já 
existentes para fazer análise de produtos, destacando que os laboratórios da RBMLQ – I não são de uso exclusivo da 
Metrologia Legal.  
 
Dr. Omer Pohlmann Filho destacou que se deve investir primeiramente nos laboratórios que realizam atividades em 
campo e, posteriormente, seguir para aqueles que podemos montar na instituição.  
 
Acordou-se que o Sr. André Fofano agendará uma reunião com o grupo que estuda este item, visando elaborar 
propostas. Dr. Alfredo Lobo sugeriu que o grupo analise, classifique e prepare propostas para serem apresentadas na 
Plenária. A proposta foi acatada.  
 
Acerca do item 5, Deficiente Realização das Verificações de Acompanhamento  (Inicial / Manutenção – em 
especial), Dr. Alfredo Lobo  informou que este é o item de maior não conformidade nas auditorias, registrando o 
perigo que  é as empresas  trabalharem sem terem passado pela verificação de acompanhamento.  Falou que é 
importante que o Dirigente do Órgão Delegado solicite às equipes que atuem nesta área, pois o trabalho não está 
sendo realizado.  
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Ficou acordado que este item será falado na Plenária, alertando ao Dirigente que o que isso poderá acarretar, pois 
pode ser uma negligencia do instituto.  
 
Passou-se para o item 7, Operação Especial de Natal com a Receita Federal, Dr. Alfredo Lobo destacou a 
importância da parceria. Ficou decidido que será apresentado na Plenária os dados da operação.  
 
Sobre o item 8. Preenchimento Completo do Registro de Visita, Dr. Alfredo Lobo informou que este item foi tratado 
no Encontro Técnico e acordou-se que o Dr. José Carlos Brandes alterará o sistema, visando que este não de 
continuidade enquanto não houver a impressão do registro.  
 
Referente à Fiscalização Orientativa, de acordo com a lei complementar 147/2014, item 9 da pauta, Dr. Omer 
Pohlmann Filho destacou  a necessidade de inserir no registro de visita o tópico “emitir notificação com AR” e 
acordou-se que este item também será encaminhado na Câmara Setorial  jurídica.  
 
Acerca do item 11, Falsos Fiscais, destacou-se que as reclamações na Ouvidoria tiveram um crescimento 
considerável e a orientação é que estes casos sejam denunciados à policia. Dr. Alfredo Lobo sugeriu que os 
dirigentes sejam alertados e, sendo assim, resolveu-se  apresentar na Plenária os locais onde está tendo mais 
incidência.  
 
Sobre o item 12, Prêmio Nacional de Avaliação da Conformidade, Dr. Alfredo Lobo esclareceu que o vencedor será 
anunciado na Plenária.  
 
Referente às Compras FNDE, item extra pauta, Dr. Omer Pohlmann Filho registrou que foram comprados carros e 
computadores. Dr. Alfredo Lobo informou que como há recurso disponível, tentará ver a possibilidade de comprar 
mais coletores. Dr. Omer Pohlmann Filho fará um check list para utilização dos coletores na fiscalização. 
 
A reunião foi encerrada e Dr. Omer Pohlmann Filho agradeceu a presença de todos.  

 
 
 
Próxima Reunião: 
 
Data: Não definida 
Local: Não definido  
 


