São Paulo, 08 de novembro de 2018.

At.: Coordenação da Comissão de Estudo Especial de Esquadrias – ABNT/CEE-191

Ref.:

Esclarecimentos sobre o encaminhamento à ABNT dos Textos-base do Projeto de
Norma Esquadrias – Perfis de PVC rígido para a fabricação de esquadrias – Parte
1: Requisitos para perfis de cores claras (Texto-base 191 000 01 003/1) e Parte 2:
Métodos de ensaio (Texto-base 191 000 01 003/2)

Prezada Sra. Fabíola Rago,

Vimos através desta solicitar esclarecimentos urgentes quanto ao encaminhamento à ABNT
dos Textos-base do Projeto de Norma Esquadrias – Perfis de PVC rígido para a fabricação de
esquadrias – Parte 1 e Parte 2. Lembramos que:
-

Na reunião Plenária ocorrida em 19/04/18, a CEE-191 aprovou os Textos-base 191 000 01
003/1 e 191 000 01 003/2 e se comprometeu a encaminha-los à ABNT/DT/GPR para
serem submetidos à Consulta Nacional por 60 dias, conforme consta na ata aprovada da
referida reunião.

-

Em 08/05/18, a TESIS encaminhou à secretaria da CEE-191 os arquivos dos Textos-base
para serem enviados à ABNT, a fim de formalizar a deliberação da reunião Plenária
ocorrida em 19/04/18 e disponibilizar os documentos no Livelink.

-

Em 18/06/18, a TESIS recebeu um e-mail secretaria da CEE-191 instruindo algumas
alterações nas Referências Normativas dos dois documentos encaminhados, bem como
solicitando os arquivos originais das figuras que constam nos Textos-base.

-

Em 26/06/18, a TESIS encaminhou todos os documentos conforme solicitação.

-

Em 21/08/18, a TESIS encaminhou à secretaria da CEE-191 um e-mail informando a
constatação de erro de digitação no tempo de exposição apresentado nos Itens 4.2.7 da
Parte 1 (Requisitos) e 11.4.4 da Parte 2 (Métodos de ensaio). A alteração do valor havia
sido solicitada pelos membros votantes da consulta virtual realizada pela CEE-191 de
dezembro/17 a janeiro/18 e, posteriormente, confirmada na reunião Plenária de 14/03/18.
A TESIS questionou a respeito do procedimento necessário para fazer a correção.

-

No mesmo dia, 21/08/18, a secretaria da CEE-191 respondeu à TESIS esclarecendo que
faria o ajuste direto nos Textos-base, substituindo pelo valor correto. E informou que o
registro estaria feito pelo próprio e-mail.

-

Na reunião Plenária do dia 18/10/18, a TESIS solicitou um posicionamento sobre o
andamento dos trabalhos de revisão e editoração, pela ABNT, dos Textos-base. A
secretaria da CEE-191 informou que, até o momento, não havia um retorno e esclareceu
que, provavelmente, os documentos estariam em uma lista de espera para serem
analisados pela ABNT.

-

Em 19/10/18, a secretaria da CEE-191 encaminhou à TESIS um e-mail informando que a
coordenação da CEE-191 entraria, na semana seguinte, em contato com o analista
técnico, Sr. Álvaro Almeida, e verificaria o andamento do processo de análise dos Textosbase. Assim que obtivessem um retorno, informariam à TESIS.

Sendo assim, e sabendo que os Textos-base estão oficialmente liberados desde o dia
08/05/18, solicitamos um posicionamento formal a respeito do processo de encaminhamento
dos documentos à ABNT para serem enviados à Consulta Nacional.

A ASPEC-PVC fica à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Rosa
Diretor Executivo – ASPEC-PVC

