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Gerardo da Fonseca (PI) e Rubens 
de Camillo (MS), além da assessora 
de assuntos institucionais e 
parlamentares Luciana Rubino.
  O Congresso Nacional vai discutir 
oficialmente a proposta do 
MicMicroempreedendor Profissional (MEP), 
categoria tributária que reduziria os 
impostos pagos por arquitetos e urbanistas 
e outras profissões liberais. Proposta 
elaborada pelo CAU em conjunto com o 
Colegiado de Entidades Nacionais de 
Arquitetos e Urbanistas (CEAU) foi 
pprotocolada pela deputada federal 
Érica Kokay (PT-DF) na Câmara dos 
Deputados como o Projeto de Lei 
Complementar Nº 55/2022.
  O CAU propôs uma alteração no 
Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte (Lei 
ComplementarComplementar nº 123), para incluir as 
atividades exercidas por profissionais 
liberais. Seria criado o Microempreendedor 
Profissional (MEP) para empresários com 
faturamento de até R$ 240.000 por ano e 
no máximo dois empregados. Redação 
final da proposta foi realizada em 
paparceria com a assessoria técnica 
da deputada Érica Kokay.

Projeto de Lei que reduz impostos de 
arquitetos é protocolado 
no Congresso Nacional

    No dia 8/4, a presidente do CAU Brasil, 

Nadia Somekh, entregou à deputada Erika 

Kokay a minuta de projeto de lei que 

propõe a criação de regime tributário 

próprio para os profissionais liberais. 

Estiveram presentes os conselheiros (as) 

Patrícia Luz (RN), Cristina Barreiros (RO), 
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MDR anuncia recursos para programa de 

Melhorias Habitacionais com 

assistência técnica

  O Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR) do Governo Federal 

anunciouanunciou a aquisição de crédito junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) para projetos de moradia em escala 

que contarão com protagonismo da 

assistênciaassistência técnica. A previsão é de que 

sejam investidos R$1,9 milhão em obras 

do programa Melhorias Habitacionais para 

beneficiar pessoas com renda entre 2 e 4 

salários mínimos. A informação foi 

repassada pela Diretora de Urbanização 

dodo MDR, Alessandra D’Avila Vieira, durante 

reunião com representantes do 

CAU Brasil, CREA e CONFEA.

  O cronograma prevê a realização de 
projeto piloto do programa ainda em 2022, 
com evolução para volume de escala a 
partir do próximo ano. Poderão contar com 
recursos moradias localizadas em áreas 
regulares ou em regularização, conforme 
critérios elegíveis para o crédito. Além do 
volumevolume financeiro que vai viabilizar o 
programa, outro destaque é a garantia de 
inclusão de profissionais técnicos 
(arquitetos e urbanistas e engenheiros) 
como fator condicionante para 
a realização dos projetos.
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião Semurb
- Fiscalização – Zona Norte
- Reunião CEFEP

18/04

19/04
- Sessão Tomada de Preços – 
Licitação Reforma sede 
CAU/RN

20/04

- Feriado - Tiradentes21/04
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