Ofício N° 001/2021/PRES - CAU/PB

João Pessoa, 06 de janeiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA
Presidente em exercício do CAU/BR
SQS Quadra 02, Bloco C, entrada 22, ED Serra Dourada, Salas 403-409. Brasília-DF. CEP:
70.300-902

Assunto: Reajustes aplicados nas taxas de RRT e anuidades para 2021.

Prezado Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba
– CAU/PB ciente dos avanços alcançados por meio da Resolução n°193 de 24 de
Setembro de 2020, manifesta sua contrariedade quanto a aplicação de reajustes às taxas
de RRT e anuidades para o ano de 2021.
2. Considerando o Estado de Calamidade Pública em que o país se encontra em função
da pandemia da Covid-19 e os efeitos da crise econômica sobre o mercado profissional
da arquitetura e urbanismo, ampliada pelas restrições sanitárias.
3. Considerando que tanto o CAU/BR quanto os CAU/UF, possuem capacidade de
adaptar seus orçamentos ao longo do ano tendo em vista a redução dos custos por meio
das atividades remotas realizadas ao longo de 2020 e que assim permanecerão durante
parte do ano de 2021.
4. Sensíveis ao momento excepcional vivenciado, bem como ancorados em diversos
outros conselhos profissionais que mantiveram inalteradas suas taxas para o exercício
de 2021, solicitamos aos colegas, conselheiros federais, providências imediatas para que
sejam cancelados os reajustes aplicados nas taxas de RRT e anuidades para o ano de
2021 e mantidos os mesmos valores vigentes em 2020.
5. Agradecemos, desde já, pela atenção e nos colocamos à disposição.
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Atenciosamente,

EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA FILHO
Presidente do CAU/PB
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