
 

 

SÚMULA DA 171ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG 
 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 12 de janeiro de 2021 

LOCAL: [reunião realizada em ambiente virtual, através de videoconferência] 

HORÁRIO: 9h30min – 17h00min 
 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Fábio Almeida Vieira Coordenador 

PARTICIPANTES: 

Lucas Lima Leonel Fonseca Coordenador Adjunto 

Ademir Nogueira de Ávila Membro Titular 

Felipe Colmanetti Moura Membro Titular 

Rafael Decina Arantes Membro Titular 

Luana Pascoal Goncalves Rodrigues Coordenadora de Fiscalização 

ASSESSORIA: Tadeu Araújo de Souza Santos 
 

3. PAUTA: 

Verificação de quórum: 
Foi verificado o quórum às 09h32min. 

Ordem do Dia: 
1. Apresentação dos trabalhos da CEP à nova composição da Comissão; 
2. Outros assuntos. 

Comunicados: 
Não houveram comunicados. 

Encerramento: 
A sessão foi encerrada às 16h34min. 

 

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 

ITEM DE PAUTA: 1. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DA CEP À NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 

Após a verificação do quórum para realização da sessão, o Assessor da Comissão iniciou a 

apresentação aos novos membros dos assuntos afetos à CEP, segundo o estipulado pelo 

Regimento Interno do CAU/MG, informando que este colegiado tem por caraterística atuar 

como instância recursal às solicitações de profissionais indeferidas pelos analistas da 

Gerência Técnica, além do julgamento dos processos de fiscalização. Passou então a 

mencionar os normativos que regulamentam a análise das solicitações de profissionais, 

enfatizando as Resoluções do CAU/BR de números 21/2012 (Atividades Técnicas), 

91/2014 (Elaboração de RRT) e 167/2018 (Alterações em Status de Registro Profissional), 

que configuram a maior parte dos questionamentos encaminhados à CEP. Após estes, 

passou-se a explanação sobre a Resolução 22/2012, que trata da instrução nos processos 

de fiscalização. A Coordenadora de Fiscalização falou brevemente sobre os números da 

atuação do último ano, quando o CAU/MG encabeçou a lista dos estados com mais ações 

realizadas, e comentou as estratégias formuladas pela equipe de fiscais do CAU para 

contornar as restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, em decurso. Ao retomar a 

análise da Resolução 22/2012, o assunto acabou por fomentar manifestações entre os 

conselheiros. Decidiu-se por manter o debate até o intervalo para o almoço, dado o 



 

 

interesse dos presentes sobre o tema. No turno Vespertino, após retorno da pausa para 

almoço, foi realizada uma apresentação dos Conselheiros, onde mencionaram suas 

respectivas formações e experiencias profissionais, bem como cidades e regionais que 

representam. A partir de então, a sessão contou a participação de alguns membros 

suplentes da Comissão, que se ajuntaram em diferentes momentos. Retomando a análise da 

Resolução 22/2012, passou-se então ao exame mais detalhado dos artigos referentes às 

competências da Comissão, bem como da capitulação das infrações e fixação das sanções. 

Os Conselheiros Fábio Vieira e Ademir Nogueira então relataram sobre a experiencia de 

relatar e julgar processos, tendo sido mostrados alguns exemplos de pareceres, com sua 

fundamentação, respectivos votos, aplicação de sanção e dosimetria. Concluído este 

assunto, e mediante questionamentos sobre outras ações para além da fiscalização coerciva, 

inicialmente levantadas pelo Conselheiro Rafael Arantes, passou-se então a apresentação 

do Plano de Ações de Fiscalização de 2020, e as categorias de ações realizadas pela 

Comissão e pela equipe de fiscalização do CAU, e que será utilizado como  base para a 

formulação do documentos que guiarás as ações nos próximos meses, demonstrando que 

existem outras atividades, de natureza educativa e de orientação. Ao fim da explanação, o 

Assessor da Comissão informou que seria enviado aos e-mails dos presentes a relação de 

normativos que balizam as atividades da CEP, além de modelos e exemplos de pareceres, 

bem como o link para acesso ao espaço da Comissão no serviço Google Drive, onde são 

compartilhados os documentos das atividades em andamento. 
 

 

ITEM DE PAUTA: 2. OUTROS ASSUNTOS 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 

2.1. Foram nomeados relatores para os seguintes processos de fiscalização: 

2.1.1. 1000074109 – Cons. Lucas Fonseca; 

2.1.2. 1000074320 – Cons. Felipe Moura; 

2.1.3. 1000091859 – Cons. Rafael Arantes; 

2.1.4. 1000091864 – Cons. Ademir Nogueira; 

2.1.5. 1000089872 – Cons. Ademir Nogueira; 

2.1.6. 1000090214 – Cons. Ademir Nogueira; 
 

2.2. Foi solicitado que seja verificado junto à Gerente Técnica e de Fiscalização do CAU/MG 

o andamento, ou até que ponto foram realizadas, as ações educativas – em órgãos pú-

blicos e instituições de ensino superior – previstas no último Plano de Ações de Fisca-

lização, a fim de que tais ações sejam consideradas nas atividades no ano-exercício cor-

rente.  

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/MG 

CONSELHEIRO(A) ESTADUAL ASSINATURA 

Fábio Almeida Vieira – Coordenador 
 Regina Coeli Gouveia Varella (S) 

 

Lucas Lima Leonel Fonseca - Coord. Adjunto 
 Emmanuelle de Assis Silveira (S) 

 

Ademir Nogueira de Ávila 
  Paulo Victor Yamim Pereira (S) 

 

Felipe Colmanetti Moura 
  Thais Ribeiro Curi (S) 

 

Rafael Decina Arantes 
  Isabela Stiegert (S) 

 

 


