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REUNIÃO DO PRESIDENTE DO INMETRO COM OS DIRIGENTES DA RBMLQ – I  

Data: 17/09/2013 

Local: Auditório Inmetro – RC  

 
Presentes: 
 

Lista de Presença  

 
Ausentes Justificados: 
 

Não houve 

 
Redator: 
 

Bruna Lelli Pamplona – Cored – blpamplona@inmetro.gov.br  

 

 

Assuntos Tratados 
 
 

A reunião foi iniciada pelo Professor João Alziro Herz da Jornada, Presidente do Inmetro, que falou sobre 
a honra em receber os dirigentes da RBMLQ – I na sede do Inmetro.  

 

Na seqüência, os Dirigentes de todos os estados se apresentaram e o primeiro tema da pauta foi abordado, 
onde foi questionado a ausência do Professor nas reuniões Plenárias da RBMLQ – I.  

 

Professor João Alziro Herz da Jornada justificou sua ausência, esclarecendo que, por problemas de saúde, 
não pode participar da ultima reunião Plenária da RBMLQ – I, mas que entende e aprecia a o trabalho dos 

órgãos delegados.   

 

Os dirigentes da RBMLQ – I solicitaram ao Professor João Alziro Herz da Jornada que uma reunião 

trimestral seja realizada, visando o estreitamento da relação entre o Inmetro e a RBMLQ – I.  

 

A solicitação foi aceita pelo Professor João Alziro Herz da Jornada, ficando a cargo da Cored a 

responsabilidade pelo agendamento e organização das reuniões.  

 
O segundo tema pautado foi gratificação para os Dirigentes, onde ficou acordado que um grupo de 

trabalho, com o objetivo de estudar possibilidades / cases de instituições que atuam de forma similares a 

esta estrutura, seja criado.   
 

Ficou acordado, ainda, que o grupo de trabalho será composto pelo Dr. Omer Pohlmann Filho, Dr. 

Marcelo da Silveira Martins, Dr. Carlson Gomes (Presidentes do Ipem – RN), Dr. João Francisco Jones 

Braga (Presidente do Inmeq – MA), Dr. José do Patrocínio (Presidente do ITPS – SE) e Dr. Ivan Alves 

Soares (Presidente do Ipem – MG). 

 

Acordou-se que o grupo de trabalho apresentará na próxima reunião Plenária uma proposta de projeto 

com a visão dos órgãos delegados a respeito desta gratificação. 

 
Dr. Arthur Bomfim Gaudino de Araújo, Presidente do Imeq – PB, tomou a palavra e informou que ao 

assumir a gestão do órgão, encontrou uma pendência com o Tribunal de Contas do Estado, referente ao 

bônus de desempenho. A auditoria realizada na Gestão do Dr. Krol Janio Palitot Remigio, e que cabia a 
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ele resolver, haja vista que está no comando deste órgão, solicitou ao Professor João Alziro Herz da 

Jornada um parâmetro legal e se a mesmo estava de acordo com a concessão.  

 

O Professor João Alziro Herz da Jornada esclareceu que está de acordo com o pleito e encaminhará um 

projeto de lei para regularizar a referida solicitação.  
 

O terceiro tema pautado foi o aumento das taxas e Dr. Ivan Alves, presidente do Ipem – MG, pediu a 

palavra, onde falou acerca da administração pública. 
 

O Professor João Alziro Herz da Jornada esclareceu que este não é o momento mais oportuno, uma vez 

que o país está incentivando a redução de tributo. Porém, destacou que está em constante negociação com 
o Senhor Ministro e estão aguardando um momento mais adequando.  

 

Dr. Alexandre Modonezi, Presidente do Ipem – SP, tomou a palavra e destacou a evolução do SGI, mas 

ressaltou que o sistema necessita de um avanço gerencial, esclarecendo que criticas servem para 

amadurecimento.  

 

Apontou que o sistema necessita de incremento e solicitou que a SURRS tenha o devido apoio para que o 

sistema se aprimore.  

 
O Professor João Alziro Herz da Jornada destacou que problemas são fontes de melhorias e solução, 

apontando que o país necessita de muita gestão.  

 
A reunião foi encerrada pelo professor João Alziro Herz da Jornada que agradeceu a presença de todos.  

 

 

 

 
Próxima Reunião: Não agendada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


