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monique.cigolini@tigre.com; Diretoria ASPEC
Re: ENC: CE 191
Carta à coordenação da CEE-191 sobre os Textos-base.pdf

Prezados Monique e Eduardo,
Recebemos questionamentos sobre andamento dos Textos-base do Projeto de Norma de
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), da empresa TESIS, conforme e-mail abaixo e da entidade ASPEC PVC,
conforme carta anexa.
Segue o posicionamento do andamento dos trabalhos e as últimas ações:
- Após revisão geral dos textos-base, pela secretaria da CEE-191, visando a adequação à
Diretiva 2, no dia 15/06, o Sr. Robson disponibilizou os textos do projeto de norma no ABNT
livelink, com as adequações à diretiva 2, para que a ABNT pudesse dar andamento aos
procedimentos para a consulta nacional.
- No final do mês de Junho/18, a Sra. Christine da empresa TESIS por telefone, comunicou ao
Sr. Robson que havia um erro de digitação nos dois textos, e perguntou como devia proceder. Sr.
Robson informou que faria as correções, e que as mesmas deveriam ser informadas ao GT-03
para registro na reunião prevista para Agosto/18.
- Em 10/07, para adiantar o andamento do processo, Sr. Robson disponibilizou novamente os
textos do projeto de norma no ABNT livelink, com as correções informadas pela Sra. Christine,
para que o processo de encaminhamento a consulta nacional continuasse.
-No dia 21/08, Sra. Christine da empresa Tesis, representante do GT-03, enviou ao Sr. Robson
e-mail formalizando o erro de digitação no texto.
-No dia 18/10 na reunião plenária da CEE-191, Sra. Amanda da empresa Tesis, representante
do GT-03 questionou sobre o andamento dos trabalhos de verificação ortográfica e editoração
dos textos-base na ABNT. Sr. Robson informou que iria verificar com o analista da ABNT.
-No dia 19/10, Sr. Robson retornou ao representante do GT-03 que a Coordenação da CEE191 entraria, na semana seguinte em contato com o analista técnico, Sr. Álvaro Almeida, e
verificaria o andamento do processo de análise dos Textos base.
- No dia 26/10, o analista da ABNT nos retornou o texto com mais algumas solicitações de
adequação à Diretiva 2. Estas adequações estão sendo realizadas pela secretaria da CEE-191 e
serão encaminhadas novamente à ABNT provavelmente na próxima semana. Na sequência a
ABNT enviará os textos para verificação ortográfica e editoração para futuro encaminhamento à
consulta nacional.
Portanto, esclarecemos que os textos encontram-se em tramites normais de adequação para o
processo de consulta nacional da ABNT, o que realmente não é rápido devido a grande demanda
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de textos em análise, na ABNT. Vide exemplo do projeto de revisão da norma de guarda-corpos
que após muito tempo de sua liberação pela CEE, encontra-se agora em consulta nacional.
Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.
Obrigada e abraços,

Enga. Fabiola Rago Beltrame
Cel: 11 99908-9449

De: Monique Presser Cigolini [mailto:monique.cigolini@tigre.com]
Enviada em: segunda-feira, 5 de novembro de 2018 17:01
Para: Alvaro Almeida (alvaro.almeida@abnt.org.br)
Assunto: CE 191

Prezado Álvaro,
Boa tarde.

Como comentado anteriormente, estou ainda me inteirando de alguns processos de normalização.
Gostaria de contar com a sua gentileza e compreensão em me informar o andamento do Projeto de Norma: Perfis
de PVC rígido para a fabricação de janelas e portas.

Em meus registros consta que o texto foi concluído em abril e enviado para editoração, embora não tenho certeza se
este dados está correto.

Como temos uma proposta de atuação mais dedicada ao avanço das discussões normativas peço sua colaboração.

Desde já gradeço e deixo meus contatos para qualquer necessidade.

Abraços.
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