
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 27/04/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal          Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A9600-8                 Tipo de documento: Registro CAU   

Dados da viagem: 

Evento: Lançamento do Projeto de Lei Complementar 55/2022   Local: Brasília/DF  

Início: 27/04/2022 às 16:00          Término: 28/04/2022 às 20:00 

 
 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, na qualidade de Presidente do referido 

Conselho, no Lançamento do Projeto de Lei Complementar 55/2022. 
 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

    No dia 27 de abril de 2022, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, foi lançado o Projeto de Lei Complementar 55/2022, que propõe a 

criação da figura jurídica do Microempreendedor Profissional (MEP). A proposição, de autoria da deputada Érika Kokay (PT/DF) visa garantir 

maior segurança jurídica e oportunidade financeira para os arquitetos e urbanistas que atuam em escritórios de pequeno e médio porte ou em 

projetos autônomos Embora a medida tenha sido construída a partir de entidades representativas da Arquitetura e Urbanismo, o projetos 

beneficiará os profissionais liberais de forma geral 

    O projeto de lei complementar atenderá aos prestadores de serviços decorrente de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, 

desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que tenha auferido faturamento de até R$ 240.000,00 ao 

ano e tenha a contratação máxima de até dois empregados simultaneamente. Um dos benefícios previsto ao MEP será a carga tributária reduzida 

e um processo menos burocrático prevendo uma incidência tributária de 5% do rendimento bruto, com o intuito de substituir diversos tributos 

incidentes, como o IRPJ. 

    Em seu pronunciamento, a presidente do CAU/BR, Nadia Somekh afirmou que o PLC 55/2022 beneficia um perfil profissional majoritariamente 

feminino, jovem e que ganha até três salários mínimos. A presidente também listou outras ações que vêm sendo desenvolvidas pelo CAU/BR 

pela valorização profissional, em sintonia com o plano de gestão 2021/2023, como a estruturação de uma nova tabela de honorários, a defesa 

de um salário mínimo que atenda às necessidades dos arquitetos e ações para facilitar o financiamento do acesso à tecnologia. 

    Como coordenadora do Fórum de Presidentes dos CAU/UF e presidente do CAU/MG, afirmei que o PLC 55/2022 impacta a maioria da 
categoria. Na década de 80 e fomos forjados em escritórios, trabalhando como empreendedores. O empreendedor é estigmatizado, mas realiza 
uma prestação de serviços considerável. Os Arquitetos e Urbanistas são os responsáveis por planejar espaços funcionais e harmônicos, que 
garantam segurança a sociedade e preservação do ambiente 
 

Avaliação do evento: 
Essa ação que o Projeto de Lei Complementar 55/2022 propõe é essencial  para valorizar o exercício da profissão. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 03/05/2022         
 
                                                                                                                                          Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                               Presidente CAU/MG 
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