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O projeto já tramita na Casa Legislativa 

e deve ser debatido em audiência pública. 

Se aprovado, significará a formalização 

de significativa parcela dos cerca de 

215 mil arquitetos e urbanistas 

em atividade no país.

    A coordenadora do CEAU (Colegiado 

das Entidades Nacionais de Arquitetos e 

Urbanistas) Eleonora Mascia destacou que 

a iniciativa levou em consideração dados 

da Federação Nacional dos Arquitetos 

(FNA) e do CAU Brasil apontando que a 

informalidadeinformalidade na arquitetura e urbanismo 

ocorre principalmente em função da 

questão tributária. “Hoje é a celebração de 

uma longa caminhada para as entidades 

da arquitetura e urbanismo e de outras 

categorias que vem trabalhando para que 

a gente possa reverter o quadro de 

pprecarização”, afirmou. A coordenadora 

destacou a relevância do papel dos 

arquitetos e urbanistas. “Atuamos em 

diversas áreas, entre as quais a 

Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social, que é uma ferramenta 

importante para o acesso à moradia 

dignadigna no país”, disse.

Lançado oficialmente PL que busca reduzir 
carga tributária de arquitetos e urbanistas          
  Em ato histórico para os arquitetos e 
urbanistas e outras categorias, a Câmara 
dos Deputados lançou nesta quarta-feira, 
27 de abril, o Projeto de Lei Complementar 
55/2022, que propõe a criação 
dada figura jurídica do Microempreendedor 
Profissional (MEP). A proposição, de 
autoria da deputada Érika Kokay (PT/DF) 
e construída coletivamente pelas 
entidades representativas da Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil, prevê 
regime tributário próprio para 
osos profissionais liberais.

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

CAU/BR participa de encontro internacional 

de países de língua portuguesa

  Os arquitetos brasileiros estarão 

representados no XXIV Encontro do 

Conselho Internacional dos Arquitetos de 

Língua Portuguesa (CIALP). A conselheira 

Cláudia Sales de Alcântara, do estado 

dodo Ceará, e o conselheiro federal pelo 

Amapá, Humberto Mauro Andrade Cruz, 

participarão do evento que ocorre entre 

os dias 3 e 5 de maio, em Luanda/AO. 

A participação dos conselheiros foi 

aprovada durante a 123ª 

Plenária Ordinária, realizada nos 

diasdias 28 e 29 de abril.

  O Fórum Internacional do CIALP 

terá como tema “Património do sec. XX 

e os Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)”. 

  A capital angolana é a Capital da 

Cultura da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP) em 2022. 

O evento é organizado em colaboração 

com a Ordem de Arquitectos de Angola 

(OAA) e a CPLP e conta com o apoio 

dodo Ministério da Cultura, Turismo e 

Ambiente do Governo de Angola. 

Em paralelo, acontece a 3ª Semana da 

Capital da Cultura da CPLP.

  Estão previstas a presença do 

Presidente da União Internacional de 

AArquitectos (UIA), José Luís Cortes, e do 

Presidente da União Africana de 

Arquitectos (AUA), Victor Leonel.
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AGENDA DA SEMANA

- Fiscalização – São Miguel do 
Gostoso
- Fiscalização - Natal
- Sessão tomada de preços – 
Reforma sede CAU/RN

02/05

03/05

- Biometria (por agendamento)03 e 
04/05

- Fiscalização – Pium e Cotovelo06/05

- Fiscalização – Tibau do Sul e 
Sibaúma

04/05

PARCERIA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!
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