
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reuniâo Reunião Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais 

Local CRA-MG: Avenida Olegário Maciel, 1.233 – Lourdes, Belo Horizonte / MG, 

Data/ Horário 24/11/2021 às 16:00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Pauta: 

1) Proposta para soluções de cobranças dos Conselhos; 

2) Como devemos nos preparar para os questionamentos do TCU; 

3) Exigência pela Receita Federal das contribuições sociais sobre os Jetons; 

4) Liderança para encabeçar as propostas: compra inteligente e criação do comitê administrativo. 

Discussão: 

O Presidente Adm. Jehu observou que o Gerente de Planejamento e Gestão Financeira do CRA-MG Adm. Renato reconheceu 

o serviço de cobrança do Banco do Brasil como uma potencial fonte de contratação dos Conselhos, principalmente, por se 

tratar de uma instituição financeira oficial de apoio aos entes públicos, com expertise, tecnologia e estrutura. Nesse sentido, 

está sendo apurada junto ao TCU a questão da contratação direta no que tange à expertise da instituição, ao atendimento do 

segmento público, ao termo de confidencialidade, entre outras. Posteriormente, considerando o questionário enviado aos 

Conselhos Profissionais pelo TCU, o Presidente Adm. Jehu, visando o esclarecimento de possíveis dúvidas e a melhoria dos 

procedimentos, propôs o agendamento de uma live dos COP-MG com a equipe do TCU. Em seguida, o Assessor Jurídico Dr. 

Abel explicou, minuciosamente, o parecer da Receita Federal acerca da tributação do jeton, enquadrando-o na Lei 8.212/91. 

Discutiu-se, também, a respeito da possibilidade de compras em grupo, cujo os menores poderiam se favorecer nas aquisições 

de produtos/serviços a um custo menor, em função de necessidades semelhantes. Foi abordado, ainda, que o COP-MG 

poderia se tornar referência, especialmente sob a perspectiva dos órgãos de controle e da sociedade, sendo uma gestão 

inteligente. Os participantes da reunião aprovaram a criação do comitê. Por fim, o Procurador Geral do COREN-MG Leandro 

apresentou sua apreensão referente ao valor mínimo exigido para as execuções fiscais, citando a Lei 14.195/21. Diante disso, 

propôs a criação de um evento para debate e troca de experiências entre os Conselhos integrantes do COP-MG, após longa 

discussão, os participantes da reunião concordaram em realizar os encontros nos dias 06 e 07 de abril de 2022. 

 

CONCLUSÃO: 

O evento foi profícuo naquilo que se propôs. 

Data: 29/11/2021                                                 
                                                                                               
                                                                                                      Maria Edwiges Sobreira Leal                              
                                                                                                              Presidente CAU/MG                                                                                                                                   Presidente   
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