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  Vale lembrar que a solicitação deve ser 

feita todos os anos. Ou seja, mesmo as 

empresas que receberam esse desconto 

no ano passado precisam acessar 

novamente o SICCAU e refazer o processo.

    Desconto de 90% da Anuidade do 

CAU só vale para pagamento à vista até o 

dia 20 de dezembro. Porém, precisa ser 

solicitado por meio do SICCAU até o dia 30 

de junho. É importante que os arquitetos e 

urbanistas donos de empresas individuais 

fiquem atentos a esse prazo!

   Caso o pagamento seja feito até o dia 31 

de julho, o valor da Anuidade de Pessoa 

Jurídica terá mais um abatimento, de 60%. 

Se o pagamento for feito até 31 de agosto, 

haverá um desconto adicional de 30%. 

Esses descontos são automáticos, 

não precisam ser solicitados.

    Para empresas com mais de um sócio, 

outra opção é o parcelamento da Anuidade 

2022 em até seis pagamentos sem juros, 

entre os meses de julho a dezembro. 

Opção também está disponível no 

S I C C A U .

PJ pode solicitar desconto na anuidade 
até esta quinta-feira (30)

  A solicitação para o desconto especial 
de 90% da Anuidade do CAU para 
empresas individuais de Arquitetura e 
Urbanismo, cujo dono seja o arquiteto 
ee urbanista responsável técnico, 
é até 30 de junho. 
  O CAU Brasil aprovou a revisão da 
Resolução CAU/BR Nº 193, com novos 
descontos e mais prazos para 
pagamento da Anuidade 2022.

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

CAU Brasil e Instituto de Arquitetos Britânicos 

promovem encontro nos Estados Unidos

  O CAU Brasil segue em sua missão 

nos Estados Unidos buscando novos 

mercados para arquitetos e urbanistas 

brasileibrasileiros. Nesta quinta-feira, 23 de junho, 

a presidente do CAU Brasil, Nadia 

Somekh, e os conselheiros Patrícia Luz 

(RN), segunda vice-presidente,  e José 

Gerardo Fonseca (PI) realizaram uma 

reunião com o Royal Institute of 

British Architects (RIBA), instituição 

queque regulamenta o exercício da 

Arquitetura no Reino Unido.

  Discussão com a arquiteta Azlina 

Bulmer, diretora de internacional do 

RIBA, envolveu diversas pautas 

como mobilidade profissional, novas 

tecnologias, programas de habitação 

ee formação em sustentabilidade. 

Dialogando sobre ações em comum entre 
o CAU Brasil e o RIBA, Nadia e Azlina 
falaram sobre iniciativas de combate às 
mudanças climáticas e de promoção de 
equidade de gênero e diversidade de raça. 
Ações que estão sendo tomadas 
por diversos conselhos e ordens 
dede arquitetos pelo mundo. 
  No encontro, Azlina Bulmer 
comprometeu-se a enviar uma 
representação do RIBA para o II Fórum 
Internacional de Conselhos, Ordens e 
EntidadesEntidades de Arquitetura e Urbanismo, que 
o CAU Brasil organizará em Brasília entre 
os dias 21 e 23 de julho.
  Em Chicago, onde acontece a 
Convenção Nacional do AIA (A’22), a 
presidente do CAU Brasil pôde conhecer 
a arquiteta Kimberly Dowdell, que acaba 
dede ser eleita a próxima presidente do AIA. 
Ela assume em 2024 e será a primeira 
mulher negra a comandar a organização, 
uma das mais importantes do 
mundo na área.

Fonte: CAU/BR
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião Plenária Ordinária 
CAU/RN

27/06

- Biometria (por agendamento) 28 e 
29/06

PARCERIA

ACOMPANHE 
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