
 
 

 

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 63ª reunião ordinária realizada no dia 19 de agosto 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 a demanda das comissões do Conselho por orientações jurídicas em suas reuniões 
ordinárias e extraordinárias; 

Considerando que o plano de ação e orçamento do Conselho para o exercício de 2019 não contempla 
a contratação de empresa prestadoras dos serviços de apoio jurídico; 

Considerando que o plano de ação e orçamento do Conselho para o exercício de 2019 não contempla 
o aumento da carga horária do atual assessor jurídico; 

Considerando que o assistente administrativo do CAU/ES, Alan Marcel Braga, é formado em direito, 
possui registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-ES e possui conhecimento necessário 
para desempenhar as atividades de apoio à Assessoria Jurídica. 

DELIBEROU: 

1- Encaminhar esta deliberação via protocolo SICCAU para análise e manifestação do assessor 
jurídico do CAU/ES quanto à possibilidade de conceder função gratificada de assistente jurídico 
ao assistente administrativo do CAU/ES, o Sr. Alan Marcel Braga; 

2- Por solicitar manifestação jurídica acerca das questões trabalhistas e outras que possam gerar 
problemas futuros; 

3- Por voltar com este assunto à tratativa da comissão após posicionamento jurídico.  

Vitória, 19 de agosto 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 
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ASSUNTO: FUNÇÃO GRATIFICADA – ASSISTENTE JURÍDICO  


