
 
 

DELIBERAÇÃO N° 56/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: PEDIDO DE REVISÃO DE ANUIDADES – PROFISSIONAL ROBERTA 
REGGIANI LESSA TRAZZI 

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, 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 que o pagamento da anuidade é uma obrigação do profissional com registro ativo; 

Considerando que o registro da mesma se encontrava ativo no período de cobrança das anuidades 
pendentes de pagamento; 

DELIBEROU: 

1- Por indeferir o pleito da mesma, mantendo a cobrança das anuidades relativas aos exercícios 
de 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo este de forma proporcional aos duodécimos relativos aos 
meses que o registro da mesma esteve ativo; 

2- Por informar a profissional que constitui infração ética o não pagamento das anuidades devidas, 
conforme consta no artigo 18, inciso XI da Lei 12.378/2010; 

3- Por informar a profissional da possibilidade de parcelamento dos débitos em até 20X com a 
isenção da multa de 20%, por meio de adesão ao programa de refinanciamento – REFIS; 

4- Por conceder o prazo de 30 dias para regularização das anuidades pendentes; 

5- Por informar a profissional que em caso de não regularização o processo da mesma será 
encaminhado para cobrança administrativa e execução judicial.  

Vitória, 19 de agosto de 2019. 

 

Carolina Gumieri – Coordenador da CPFA do CAU/ES 

 

 

Giedre Ezer – Membro da CPFA do CAU/ES 

 

 

Emilio Caliman Terra - Membro da CPFA do CAU/ES 


