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ATA DA 1ª REUNIÃO DO ÓRGÃO CONSULTIVO. 1. DATA-HORÁRIO-LOCAL: Aos
dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em formato virtual,
via plataforma Zoom Events. 2. PRESENÇAS. Presidente Carlos Alberto Mello da Silva
Müller; Secretária-Geral Mary Gabriela Vieira dos Santos; Marcelo de Barros Tavares,
Tesoureiro. Conselheiros Efetivos: Célia Christina de Almeida Padreca Nicoletti; Laury
Garcia Job; Marcelo Souza Oliveira; Valmiria Antônia Balbinot. Conselheiros Suplentes:
André Quiroga Sandi; Inara Regina Batista da Costa; Luiziane Silva Saraiva e Priscila do
Couto Corrêa. Justificaram ausências: Ana Karla Carmo de Melo; Guilherme Tell Barbosa
Silva e Priscilla Nunes Peixoto. Diretores dos Regionais: Presidentes: José Alessandro de
Oliveira - 1ª Região; Eneida de Oliveira Stehling – 3ª Região; Luiz Fernando Muñoz Alves –
4ª Região; Antônio Carlos Lago – 6ª Região. Secretário-Geral - Bruno César Silva - 1ª Região;
nenhum representante da 2ª Região. 3- ABERTURA: Presidente, Carlos Müller verificando a
existência de quórum regimental, deu início à 1ª Reunião do Órgão Consultivo. Agradeceu a
presença de todos. Apresentou um slide contendo fotos e nomes dos Diretores-Executivos,
Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conferp. Comunicou que baixou duas portarias
nomeando as seguintes comissões: Portaria 196/22 Comissão de Ética e Portaria 197/22
Comissão Permanente de Tomada de Contas e Patrimônio. Fez um breve relato sobre a
Resolução Normativa Nº 49/2003, que contém o Regimento Interno do Conselho Federal de
Profissionais de Relações Públicas. Esclareceu que em seus artigos 12 e 16, especifica sobre
as reuniões do Sistema, inclusive a importância e os objetivos da Reunião do Órgão
Consultivo. 4. ASSUNTOS: Carlos relatou que, de acordo com a pauta apresentada, passaria
a palavra à Assessora Contábil do Federal. 4.1) Apresentação Assessoria Contábil: Ana
Lúcia iniciou sua apresentação, fazendo um breve relato sobre a Ata Contabilidade. Informou
que há 25 anos eles prestam serviços ao Conferp e que hoje o escritório conta com oito
funcionários, sendo sete formados em contabilidade. Relatou sobre as normas que deverão
ser cumpridas pelo Sistema Conferp, tanto as normas internas como as externas,
especificamente as normas do TCU e do Ministério Público. Citou que houve um déficit
orçamentário na arrecadação financeira nos últimos três exercícios, mas, tem que levar em
conta a pandemia que prejudicou todas as esferas no Brasil. Relatou quais os documentos
têm que ser apresentados pelo Federal e pelos Regionais durante o exercício em vigor:
Balancetes Contábeis e Financeiros – deverão ser apresentados ao Conferp até o dia 15 do
mês seguinte; Relatório de Gestão: prazo para apresentação é até 31/03 – Desde de 2019,
a data foi alterada pelo TCU de 31 de maio para 31 de março. O prazo pode ser prorrogado
pelo TCU, no entanto, aconselha que os documentos sejam publicados nos sites na data
estipulada, uma vez que o TCU pode decidir não prorrogar a data. Esclareceu sobre alguns
assuntos técnicos que, muitas vezes, não ficam claros para todos os conselheiros do sistema,
tais como: superávit financeiro; receita corrente; receita de capital. Apresentou um panorama
orçamentário do Conferp 2021. Evidenciou as despesas correntes do Conferp para que todo
o sistema pudesse ter conhecimento das despesas do Conselho Federal. Citou sobre a
situação dos empréstimos concedidos pelo Conferp aos Regionais e finalizou a sua
apresentação. O presidente Carlos informou que o Conferp manterá reuniões trimestrais com
os assessores jurídicos e contábeis e Diretoria Executiva do Sistema para um melhor
entrosamento sobre as pautas que forem surgindo durante o exercício. A primeira reunião a
ser realizada está prevista para abril, com dia a ser definido. Convites serão enviados aos
Assessores com cópia aos Diretores Executivos dos Regionais. 4.2) Apresentação
Assessoria Jurídica: Joaquim iniciou a sua apresentação relatando que o Escritório PISCO
& RODRIGUES ADVOGADOS foi contratado pelo Conferp em 2015, e que hoje são cinco
advogados no escritório. Fez uma apresentação das Leis, Decretos e Regimentos que
norteiam o sistema Conferp. Mencionou que é essencial que todos tenham conhecimento
sobre as normas, principalmente a Constituição Federal; a Lei 5.377/1967, o Decreto-Lei
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860/1969 e a Resolução nº 49/03. Mencionou algumas normas importantes que todos os
Diretores e Conselheiros do Sistema devem conhecer: RN 46/02 – Fiscalização Profissional;
RN 07/1987 - Registro Profissional e Baixa temporária; RN 99/2019 – Cursos análogos; RN
43/2002 – Atividades Privativas. Administração pública - Reforçou que os conselhos
regionais podem ser regulamentados. Que a administração e a regulamentação exercem o
poder de polícia aos regionais, no entanto o federal também é fiscalizado. Falou da
fiscalização do TCU sobre os Conselhos. Que o Conferp pode e deve fiscalizar os regionais.
Eventual quebra de legalidade do federal o TCU pode fiscalizar, assim como dos regionais.
Princípio da Legalidade - Significa a base legal do que o federal e os regionais podem fazer,
desde que esteja dentro da legislação em vigor. Ao assumir um cargo, o profissional precisa
pensar como um gestor de um sistema e que há a obrigatoriedade em cumprir as leis e
decretos impostos por órgão públicos e também pelo Federal. Não pode usar a estrutura para
incentivar uma amizade ou uma inimizade. A instituição deve prevalecer sobre o indivíduo. A
estrutura não pode ser usada para uma satisfação pessoal. Princípio da moralidade que se
confunde um pouco com Ética. Quando um conselheiro quer utilizar o sistema para um bem
próprio. O Sistema Conferp é fiscalizado o tempo todo pelo TCU, Ministério Público,
conselhos regionais e profissionais. O Conferp não tem interesse em ocultar seus passos.
Todos os seus atos são publicados no site e, se necessário, no Diário Oficial da União/DOU.
Eficiência – Vamos buscar os caminhos mais eficientes para todo o sistema. Mudar a lei é
possível? A lei não pode ser alterada. É necessário ter uma proposta de um parlamentar
para alterar o texto da lei com o auxílio de um lobista. É um trabalho que precisa ser muito
bem executado, elaborado. Alterar valores de Cota-parte: O que está na lei não pode ser
alterado. A não ser que seja possível mudar a lei. E já foi ponderado que esse processo é
muito complicado. Fontes de receitas – As anuidades que são pagas pelos profissionais são
atualizadas ou não em todos os exercícios. O Conferp baixa resolução no mês de julho,
informando os valores que vigorarão no próximo exercício. Após o encerramento da fala do
assessor jurídico do Conferp, o Presidente Carlos, a pedido dos presidentes regionais, abriu
espaço aos Presidentes para falarem ainda na parte da manhã. Ressaltou que a mudança
alterava a agenda do dia, conforme oficializado anteriormente pelo Conferp, no entanto
resolveu atender ao pedido. José Alessandro/1ª Região preferiu guardar seu momento e
realizar a apresentação na parte da tarde, como havia sido organizado. Eneida Stehling/3ª
Região – Cumprimentou a todos e relatou que foi muito importante participar da reunião na
parte da manhã. As apresentações foram extremamente importantes. Ponderou que a 3ª
passa por um momento severo sobre a arrecadação que está muito baixa. Ela preferiu não
realizar apresentação na parte da tarde, uma vez que não contava com a participação dos
demais diretores da 3ª e também porque estaria há pouco tempo à frente do Regional para
poder explanar sobre a situação financeira e contábil. Luiz Muñoz/4ª Região – Agradeceu a
reformulação de horário. Citou que não poderá participar da reunião na parte da tarde, devido
a compromissos agendados. Sugeriu a realização de mais reuniões durante o ano, mais
curtas e frequentes, para ver a realidade de cada regional. O que preocupa a 4ª região é a
parte financeira. A inadimplência é muito grande. Sem a saúde financeira é difícil dar
seguimento aos compromissos assumidos. Não é fácil trazer os profissionais recém-formados
para solicitarem o registro. É preciso trazer os profissionais não pelo pagamento e sim pelo
orgulho de ser um RP. Relatou que enviou o convite da reunião para todos os conselheiros
da 4ª, no entanto, não sabe quem está presente. Dia 19 de maio a 4ª Região completa 50
anos. Quer usar essa data para aproximar os docentes e profissionais. Acha viável uma
reunião presencial do Sistema para trocar ideias. Seu intuito é fortalecer o sistema. O mercado
não está fácil. Há necessidade de estar presente nas IES para ter um contato direto com as
turmas que estão formando e de quem está iniciando o curso. São 13 (treze) IES nos estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não acha viável a reunião no formato apresentado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Carlos citou que todas as sugestões apresentadas pelo Munhoz já estão anotadas para serem
discutidas em reuniões futuras. Reforça, o dito anteriormente, que o Federal já tem
compromisso de agendar reuniões trimestrais. As reuniões presenciais dependem da
situação da pandemia e da melhora na arrecadação financeira. Antônio Carlos Lago/6ª
Região – Não foi possível ajustar tudo no último exercício. Não concorda com reuniões aos
sábados. As reuniões deveriam ser realizadas durante a semana. Sobre a arrecadação
financeira é necessário aguardar os três primeiros meses para saber se houve melhora.
Brasília não tem curso de Relações Públicas. Sugere refazer uma divisão territorial. A forma
atual não agrada. A 6ª Região não pode continuar cuidando de tantos estados. Pergunta se
dará certo no Rio de Janeiro com a anexação da 5ª Região. Diz que prefere dever ao Conferp
do que a seus credores. E que se for necessário, o Conrerp 6ª Região continuará a não
repassar a cota-parte. Alegou que queria juntar a sede da 6ª Região ao do Conferp. Nunca
recebeu retorno do Federal sobre solicitação de empréstimo. Não concorda com a publicação
do edital de estágio porque os regionais não foram consultados. É necessário o Conferp dar
um passo para trás. Vai devolver os demais estados para o Federal no final de sua gestão.
Ficará apenas com o Distrito Federal. Vai se livrar dos demais estados. O empréstimo
solicitado ao Conferp não foi negociado. O sistema precisa olhar para dentro e não para fora.
A gestão tem que ser uma só. Ouvindo cada segmento. Seu compromisso é com o regional.
Relatou que pediu auxílio ao jurídico do Conferp em uma demanda e recebeu um orçamento,
uma proposta de trabalho para apresentar um parecer jurídico. Não concorda com a forma
que o Conferp vem trabalhando. O Presidente Carlos citou que um dos motivos do
investimento no sistema informatizado integrado é para melhorar o conhecimento de dados
para tomada de decisões, principalmente quando se fala em reorganização do Sistema
Conferp/Conrerps. É importante conhecer os próximos passos do Sistema Integrado. Não foi
possível analisar a possibilidade da reorganização porque não se tinha dados na gestão
anterior. É necessário imputar dados no sistema, mas para isso, os Regionais precisam
contribuir mais. Utilizar o sistema de fato. Com o BDI, banco de dados integrado, abastecido
será possível obter informações fidedignas e assertivas que hoje não se tem. Será possível
pensar numa reorganização para 2023. Mas no momento estariam correndo atrás dos
prejuízos. Já o encontro dos assessores é, justamente, para trocar ideias e informações e
conhecer as dificuldades de cada conselho, manter as informações alinhadas. 5) Segunda
Sessão da 1ª Reunião do dia 19 de fevereiro de 2022, teve início às 14 horas e 5 minutos.
O Presidente Carlos relatou que nesse momento seria a apresentação dos regionais. Todos
deveriam apresentar suas expectativas à frente do regional. No entanto, os presidentes das
3ª; 4ª e 6ª preferiram falar na parte da manhã e não realizar apresentações à tarde.
Presidente da 1ª Região: José Alessandro iniciou a sua apresentação relatando o que já foi
possível fazer e que poderá ser feito. Nova Assistente da Diretoria foi contratada, uma vez
que Mônica, que atuou no regional durante 25 anos, aposentou-se. Novo número de
WhatsApp foi adquirido. Todos os Conselheiros da 1ª terão assinaturas digitais. Apresentou
uma planilha com os pilares apresentados pela chapa. Pretende disponibilizar vídeos,
cards em instituições, em feiras. Comunicado foi feito às Instituições de Ensino Superior, em
comum acordo com o federal para contato com os coordenadores e alunos. Não vê problemas
em ter seu próprio plano de estágio, mesmo que o Federal já tenha publicado um termo
próprio. Relatou que incluirá, no mesmo grupo de WhatsApp, os profissionais registrados de
todos os estados jurisdicionados pelo CONRERP/1ª Região. Cuidará de melhorar o site para
melhor visualização. Pretende resgatar o Linkedin. Citou que não somos associação e sim
um Conselho. Alguns profissionais fazem uma certa confusão com o que o Conrerp faz. É
necessário um melhor esclarecimento sobre o Sistema Conferp. Não entende porque os
profissionais de RP reclamam de pagar anuidade uma vez que é obrigatório para todos os
conselhos. Melhorar o texto a resolução das eleições para dar mais visibilidade. Devido às
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dificuldades financeiras o ideal seria alterar a forma que é aplicada atualmente no processo
eleitoral. Buscar formas de melhorar as receitas. José Alessandro alega que existe uma
dificuldade na missão do que é planejado e o que é possível executar. No entanto, a 1ª fará
o máximo para concretizar o que foi planejado. Carlos agradeceu e parabenizou os Diretores
da 1ª Região, pela apresentação e disse que o Conferp estará sempre à disposição para
auxiliá-los, assim como para os demais regionais. Reconhece que o Conrerp/1 é um modelo
a ser seguido. Foi o primeiro a ter o atendimento remoto e que agregou outros estados e que
sabe das dificuldades. Agradeceu aos conselheiros Federais que integraram as comissões
de intervenção e os conselheiros regionais que apoiaram e contribuíram no processo. Nesse
momento, encerrou a participação dos Presidentes e passou a palavra à Secretária-Geral.
Mary Gabriela, mencionou sobre as renúncias que todos têm que fazer para que possam
participar de um conselho. Banco de Dados Integrados- BDI: é um objetivo da gestão
anterior e que será dado seguimento neste exercício. Contextualizou a realidade das
informações de cada regional desde 2019. Havia uma necessidade de buscar no mercado
um sistema que desse uma solução para o sistema atual, que na verdade não estava
funcionando. A Rumo foi contratada para dar o suporte no sistema integrado. Em 2021, foram
feitos testes com os regionais. O sistema integrado auxiliou no processo eleitoral com dados
que estavam incompletos. Hoje, o sistema integrado está disponível para os Regionais se
comunicarem com os profissionais registrados. Ainda não foi possível fazer a homologação
para emissão dos boletos, uma dificuldade gerada pela Caixa Econômica. O processo de
integração financeira com a CEF, no ano passado, foi complicado. Marcelo mencionou que o
custo com a implantação do BDI está sendo mantido apenas pelo Federal, não havendo
nenhum custo para os regionais. Mary comenta que em breve será lançado o aplicativo do
Sistema Conferp/Conrerps para manter relacionamento com os registrados e oferecer um
canal de serviços e facilidades. Tesoureiro Marcelo – Enquanto os regionais não
apresentarem os dados para que o Federal possa analisar o pedido de cada Diretor, não há
como auxiliá-los. A reunião do órgão consultivo é agenda para que os regionais apresentem
os dados. O sistema integrado - BDI foi aprovado por todos, no entanto, poucos regionais
estão utilizando. Foi registrado que apenas conselheiros da 1ª estavam presentes à reunião.
Os presidentes mencionaram que a arrecadação está em queda em todos os regionais. Mary
informou que o Conferp enviará ofício aos regionais para habilitar o acesso ao BDI e para que
cada regional possa indicar uma pessoa que ficará responsável pelo acesso. Edital de
Estágios: Carlos relata quer que todo o Sistema conheça as pessoas que farão parte de cada
projeto do Conferp, inclusive do Estágio Supervisionado. Marcelo reitera que o federal está
criando um programa piloto, que pode ser utilizado futuramente por todos os regionais.
Lembrou que há várias modalidades de estágios. O estágio supervisionado é um componente
curricular exigido pelas IES. No momento, há 28 candidatos inscritos para participar do
estágio com vagas oferecidas pelo Conferp. 6) Encerramento: A reunião foi encerrada pelo
Presidente Carlos, que agradeceu a tele presença de todos os Diretores, Conselheiros e
Assessores à Reunião. Esclareceu que a reunião foi gravada e fotografada. Para constar, eu,

41
42

Mary Gabriela Vieira dos Santos, Secretária-Geral, lavrei a presente
Ata. São José do Rio Presto/SP, 19 de fevereiro de 2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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