
 
 

DELIBERAÇÃO N° 35/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO EM FUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO 
REGIMENTO INTERNO DO CAU/ES 

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CPFA-CAU/ES), reunida na sede do CAU/ES, na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento 
Ferreira, Vitória/ES, na 61ª reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2019, designou a 
Conselheira Coordenadora desta comissão, a Arquiteta e Urbanista Carolina Gumieri Pereira de Assis, 
como relatora do assunto em epígrafe, que após análise, e  

Considerando o artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que a Comissão de Planejamento 
e Finanças e Atos Normativos do CAU/ES tem por finalidade zelar pela organização, funcionamento e 
equilíbrio financeiro deste conselho, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 
12.378/2010;  

Considerando o artigo 22 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que o conselheiro que, no período 
correspondente ao ano civil, faltar sem justificativa a 03 (três) reuniões ou mais, para as quais tenha 
sido regularmente convocado, perderá o mandato; 

Considerando o que consta no parágrafo único do mesmo Regimento Interno que diz que a justificativa 
deverá ser encaminhada ao presidente da sua respectiva autarquia, ou a pessoa por ele designada, e 
apresentada em até 3 (três) dias úteis após a reunião; 

Considerando que a Conselheira Cristiane Locatelli compareceu a 2 reuniões plenárias de um total de 12 
reuniões de janeiro a dezembro de 2018, e não compareceu a nenhuma reunião plenária em 2019, de 
um total de 4 reuniões, sendo sua última presença em uma sessão plenária ocorrido em abril de 2018; 

Considerando que a Conselheira Cristiane Locatelli compareceu a 2 reuniões da Comissão de Exercício 
Profissional de um total de 16 reuniões em 2018, sendo sua última participação em fevereiro de 2018 e 
em 2019, a conselheira não compareceu a nenhuma reunião; 

Considerando que nenhuma das ausências foram justificadas, quer seja por e-mail ou qualquer outro 
meio, contrariando o disposto no Regimento Interno do CAU/ES; 

Considerando que a Conselheira Cristiane Locatelli tomou conhecimento de suas obrigações enquanto 
membro deste conselho, através do manual do conselheiro entregue a todos os conselheiros de forma 
física e digital; 

Considerando as alegações constantes no ofício nº 053/2019-CAU/ES encaminhado à esta comissão 
pela presidência deste Conselho; 
 
Considerando as informações constantes no ofício nº: 054/2019-CAU/ES encaminhado à presidência 
deste Conselho pela Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional; 
 
Considerando a análise feita por parte da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do 
CAU/ES à luz do Regimento Interno do CAU/ES, 
 

DELIBEROU: 



 
 

1- Sugerir ao plenário do CAU/ES à destituição da Conselheira Cristiane Locatelli; 

2- Encaminhar esta deliberação para conhecimento do Conselho Diretor do CAU/ES; 

3- Encaminhar esta deliberação para análise e julgamento pelo plenário deste Conselho; 

4- Comunicar à conselheira Cristiane Locatelli da decisão do plenário deste Conselho; 

5- Publicar à vacância do cargo de conselheiro, se for o caso; 

6- Solicitar a comissão eleitoral nacional a recomposição do plenário do CAU/ES, se for o caso. 

 

Vitória, 12 de junho de 2019. 

 

Carolina Gumieri Pereira de Assis – Coordenadora da CPFA do CAU/ES 

 

 

Emilio Caliman Terra – Membro da CPFA do CAU/ES 

 

 

Giedre Ezer - Membro da CPFA do CAU/ES 


