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Comitê Brasileiro de Segurança 
Contra Incêndio 

ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA 

CE-024:103.004 � Comissão de Estudo de Sistema de Iluminação de Emergência 

ATA DA 1ª REUNIÃO / 2018      DATA: 05/02/2018 
INÍCIO: 09:20h      TÉRMINO: 12:20h 
LOCAL: ABNT/CB-024 São Paulo SP 
COORDENADOR: Rubens Amaral � Aureon
SECRETÁRIO: Antonio Carlos M. Santos � Legrand

1. PARTICIPANTES 
Partes Interessadas (PI): 
(1) Produtor; (2) Consumidor Intermediário; (3) Consumidor Final; (4) Órgãos Técnicos; (5) Fornecedor de Insumos; (6) Órgão 
regulador/regulamentador/acreditador; (7) Organismo de avaliação da conformidade; (8) Fornecedor do serviço; (9) Empresa de Capacitação; (10) 
Empresa onde o sistema será implantado; (11) Empresa implantadora do sistema; (12) Pessoas objeto da qualificação; (13) Empresa que fornece a mão 
de obra; (14) empresa que utiliza a mão de obra.  MPE: Micro e Pequena Empresa 

1.1 PRESENTES 
Entidade PI MPE? Representante Telefone Endereço eletrônico

Schneider Electric 1 não Luiz Rosendo T. Gomez 11-99440-0755 rosendo.gomez@schneider-electric.com
Glight 1 não Luciano Krindges 47-99200-3480 luciano.krindges@glight.com.br 
Aureon 1 não Rubens Amaral 11-3966-6211 r.amaral@aureon.com.br 
Aureon 1 não Eduardo B. Gouvêa 11-3966-6211 eduardo@aureon.com.br 
IPT --- não Bauer W. Leopold 11-99903-0734 wlbauer@terra.com.br
Tramontina 1 não Benedito A. Arruda 11-99905-0455 barruda@tramontina.net 
Legrand 1 não Antonio C. M. Santos 11-5644-2631 antonio-carlos.santos@legrand.com.br
--- 3 não Fabio S. Gostynski  11-3887-3250 fasgost@gmail.com 

PONTO FOCAL: LUXPRYME - Rua 248, nr. 955  Bairro Meia Praia -   Itapema - SC  (Web)  
Entidade PI MPE? Representante Telefone Endereço eletrônico

Luxprime 1 não Edemilso Faria Ilha (47) 99704-6623 projetos@luxpryme.com.br 
Luxprime 1 não Fabio Vinicius Barg (47) 3364-1683 fabio@luxpryme.com.br 

1.2 AUSENTES JUSTIFICADOS 
Entidade Representante 
Abilumi Alfredo Bomilcar Fo 

1.3 CONVIDADOS 
A relação de convidados segue anexa neste ata.  
_________________________________________________________________________________________
2.  Expediente 
2.1 Continuação das atividades de elaboração do projeto de norma de Luminárias de emergência com base na 
IEC60598-2-22, Ed. 4.0. 
2.2 A Ata 4-18, disponibilizada no Livelink para os membros desta Comissão, foi lida e aprovada sem 
ressalvas. 
_________________________________________________________________________________________ 
3. ASSUNTOS TRATADOS 
3.1 Projeto de norma NBR IEC 60598-2-22:

Descrição Informações atualizadas
Projeto 024:103.004-xxx(IEC 60598-2-22:2014) 
Luminárias � Parte 2-22: Requisitos particulares � 
Luminárias para iluminação de emergência 

Texto-base  
IEC 60598-2-22:2014 - LUMINAIRES � Part 2-22: Particular 
requirements � Luminaires for emergency lighting 

Edições trabalhadas: 
IEC 60598-2-22:2014, Ed.4.0 (concluímos em 05fev18) 
IEC 60598-2-22:2017, Ed.4.1 (a ser iniciado em 06mar18)

Status: as atividades estão em andamento. 

F
as

es
 

Atividade iniciada em: 22/08/17(Ed.4.0)
Traduzida: sim (ver item 3.1.1).
Tradução revisada pela CE023.001: sim, do  item A.4 até o final do 
documento (Ed.4.0). Na próxima reunião vamos incorporar a emenda 
n°1:2017.
Texto aprovado na CE023.001 para formatação/editoração na ABNT: não.
Texto aprovado na CE-003:023.001 para encaminhar para CN: não.
Consulta Pública: não. 
Análise de votos na CE-003:023.001: não.
Publicação: não.

Deliberações da CE-024:103.004: nenhuma. 

_________________________________________________________________________________________
4.  OUTROS ASSUNTOS 
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4.1 Agenda 2018 das reuniões plenárias desta CE-024:103.004: 05/fev (2ª feira); 06/mar(3ª feira); 03/abr(3ª feira); 
02/maio(4ª feira) e 03/jul(3ª feira). 

4.2 Plataforma Livelink da ABNT: 

Para ter o acesso a todos os documentos desta CE (atas, normas de trabalho etc), os membros dessa comissão de 
estudos devem acessar o endereço e procedimento a seguir: 

1 � Acesse a página principal do Livelink ABNT no endereço: https://nsb.iso.org

2 � Clique em �I have lost my password�. Você receberá um email com o assunto �ISO Eletronic Application � Reset 
password process�. Clique no link que esta neste email para ativar sua senha. 

3 � Após cadastrar sua senha, acesse novamente a página  https://nsb.iso.org e informe seus dados de login. 

4.3: Observações desta comissão de estudos: 
Normas disponibilizadas no livelink: IEC60598-2-22:2017 e IEC60364-5-56. 

4.4 Solicitação à secretaria do CB-03:  
Em razão da grande importância às atividades desta CE, solicitamos que a secretaria do CB-03 consulte a CE34 sobre a 
elaboração da IEC 61347-2-7 no Brasil. Pendente. 
_________________________________________________________________________________________
5.  PRÓXIMA REUNIÃO: 06/mar/2018 (3ª feira) das 09:00h às 12:30h. (aguardar convite)

5.1 LOCAL: ABNT/CB-024 � Praça Clóvis Bevilacqua, 421 � 3ª.sobreloja- centro - São Paulo/SP

5.2 Reunião à distância (via Webex da ABNT):  
Os interessados em participar via webex da ABNT favor informar interesse até o dia 20/fev/2018 para 
encaminharmos os convites e providenciarmos a conexão do sistema com a ABNT. 

5.3 Ordem do dia: 
Continuação das atividades de elaboração do projeto de norma de Luminária de emergência (IEC60598-2-22:2014 + 
Emenda n°1:2017).  

_________________________________________________ 
Antonio Carlos M. Santos � secretário da CE-024.103.004 

                                                                                                         

Esta Ata também é um convite para a próxima reunião, conforme data, local e horário acima. Favor 
confirmar sua presença. 
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