Ata da 103ª Reunião Ordinária do Plenário do
Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região
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Aos 20 (vinte) dias do mês de março de dois mil e vinte e um às 8h30 (oito e trinta horas),
reúnem-se as(os) Conselheiras(os) do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia do
Maranhão – CRP-MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet “ZOOM”,
ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, considerando ainda as recomendações técnicas
e das autoridades mundiais e nacionais acerca do confinamento social e da não circulação de
pessoas para evitar contágio e propagação do vírus COVID-19, bem como as recomendações do
Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto Estadual nº 35.672/2020 do Governo do
Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, bem como da Portaria Circular nº 003/2020 deste
Regional e as prorrogações destes normativos, muito embora, já estejamos em atendimento
presencial por agendamento, estão presentes O Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo
Cruz Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, Conselheira Tesoureira
Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira
Presidente da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Dannilo
Jorge Escorcio Halabe, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a
Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira, a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, a
Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro e o Conselheiro
Presidente da Comissão de Título de Especialista Thiago Filipe Linhares Santos. Também estão
presentes como convidados a Coordenadora Geral Ariane Rêgo Azevedo Costa, o Assessor de
Comunicação Maurício Batista e Oliveira, o Assessor Técnico Francisco Valberto dos Santos
Neto, a Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, a Assessora Financeira Daiane
Letícia Freire Azevedo, a Assistente Administrativa Lúcia de Fátima Moraes Barty de Carvalho e
o representante da empresa de contabilidade MJM MORENO ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS
(CNPJ N° 14.639.927/0001-80). A Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo,
a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Kátia
Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Amanda da Silva
e Silva Araújo e a Conselheira Michelle Correa Moucherek justificaram ausência. O Conselheiro
Vice Presidente Eliandro Araújo como Presidente Interino, conforme Portaria CRPMA n°
018/2021 preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de
todas e todos que estão presentes, parabeniza o Plenário por ser esta a centésima reunião
ordinária deste Regional, momento em que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília
Miranda Álvares para secretariar esta reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia,
verifica que o QUÓRUM está formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional.
Dando continuidade inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA:
O Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo informa os pontos de pauta encaminhados
na Convocatória a serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão
serão votados pelo Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, a pauta foi
APROVADA por UNANIMIDADE, com a inclusão de pontos na pauta da Diretoria e na pauta como
seguem: 4.5.; 5 e 5.1 e alteração das numerações dos itens pela inclusão da pauta de Tesouraria.
2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 102ª Reunião Ordinária: O
Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo informa que a leitura da ata da 102ª Reunião
Ordinária do Plenário é no formato individual, entretanto ficou prejudicada por não ter sido
encaminhada junto com a Convocatória e por conta disso ficará para a próxima reunião. 3.
SECRETARIA: 3.1. PARECER DE SECRETARIA: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares
submete ao Plenário o Parecer nº 005/2021 indicando que foram analisados os pedidos e
documentos de 42 (quarenta e dois) processos de pessoa física de inscrição principal, sendo
destes 5 pedidos de forma “on line”; 2 (dois) pedidos de reinscrição de pessoa física; 1 (um)
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pedido de inscrição de pessoa jurídica e 5 (cinco) pedidos de cancelamento, tendo emitido
parecer favorável em todos os processos ora apresentados no referido parecer. Informa ao
Plenário que toda a documentação enviada e recebida necessárias para aprovação por este
Regional foram analisadas pela Conselheira Secretária, conforme as Resoluções do CFP e deste
CRP-MA. Após análise e discussão pelo Plenário, o parecer foi lido e discutido e o Conselheiro
Presidente Interino Eliandro Araújo abriu para votação, tendo o Plenário votado pela
APROVAÇÃO por UNANIMIDADE, dos 42 (quarenta e dois) processos de pessoa física de
inscrição principal; 2 (dois) pedidos de reinscrição de pessoa física; 1 (um) pedido de inscrição
de pessoa jurídica e 5 (cinco) pedidos de cancelamento de pessoa física conforme Parecer de
Secretaria nº 005/2021 e que as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e Giordana Raphaella
devem emitir as certidões/declarações de aprovação às(aos) Requerente(s) e encaminhar à COF
a quantidade de deferidos de primeira inscrição para agendamento da reunião com as(os)
novas(os) psicólogas(os). 3.2. PARECER DE TÍTULO DE ESPECIALISTA: A Conselheiro Secretária
Maria Emília Álvares substituindo o Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista
Thiago Filipe Linhares submete ao Plenário, submete ao Plenário o Parecer nº 004/2021
apresentando 6 (seis) pedidos de título de especialista, quais sejam: 1(um) pedido de título de
especialista em psicologia jurídica; 3 (três) pedidos de título de especialista em psicologia
Hospitalar; 1 (um) pedido de título de especialista em avaliação psicológica e 1 (um) pedido em
neuropisicologia. Informa ao Plenário que analisou todos os documentos apresentados e
necessários para aprovação por este Regional, conforme as Resoluções do Federal e deste
Regional em vigor, bem como emitiu parecer favorável à concessão dos pedidos de título de
especialista aos profissionais que protocolaram seus pedidos conforme o parecer que ora
submete a este Plenário. Após análise do parecer e de discussão pelo Plenário o Conselheiro
Presidente Interino Eliandro de Araújo abre para votação tendo sido decidido pela APROVAÇÃO
por UNANIMIDADE de concessão de título de especialista em psicologia jurídica para o
profissional inscrito no CRP22/01024 (Proc. Adm. n° 0091/2021); concessão de título de
especialista em psicologia hospitalar para 3 (três) profissionais inscritos no CRPMA sob os
números CRP22/00509 (Proc. Adm. 0097/2021), CRP22/01272 (Proc. Adm. 0098/2021) e
CRP22/01591 (Proc. Adm. 0476/2021); concessão de título de especialista em avaliação
psicológica para a profissional inscrita no CRP22/00261 (Proc. Adm 0217/2021) e concessão de
título de especialista em neuropsicologia para o profissional inscrito no CRP22/00294 (Proc.
Adm. 0448/2021), conforme indicado no Parecer nº 004/2021 analisado e apresentado nesta
reunião.. 4. DIRETORIA: 4.1. Informe sobre a Portaria CRPMA n° 018/2021 que dispõe sobre a
SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA: O Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo pede que a
Coordenadora Ariane Azevedo apresente ao Plenário a referida portaria de substituição que é
lida e o Plenário toma ciência e HOMOLOGA por UNANIMIDADE a referida portaria. 4.2. I
Plenária das Mulheres: O Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo pede que seja
realizado o relato e a ata para a próxima reunião do Plenário por conta da ausência da ata e da
Conselheira Presidente. 4.3. Alteração dos Membros de Comissões: O Conselheiro Presidente
Interino Eliandro Araújo apresenta ao Plenário as Portarias CRPMA 14, 15, 16 e 17 de 2021 que
se referem a alteração das Coordenações das Comissões de Título de Especialista, PsinaEd e
CPOT e, nomeação dos membros da Câmara de Mediação, respectivamente. O Plenário toma
ciência e HOMOLOGA por UNANIMIDADE as portarias apresentadas. 4.4. Relatório de Gestão
2020: O Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo pede que a Coordenadora Ariane
Azevedo possa apresentar ao Plenário a minuta do Relatório de Gestão para homologação, que
deve ser enviado ao Federal e ao TCU até o dia 31/03/2021. Após apresentação o Plenário toma
ciência e HOMOLOGA por UNANIMIDADE. 4.5. Prorrogação da Suspensão das atividades
presenciais no âmbito do CRPMA: O Conselheiro Presidente Interino Eliandro Araújo coloca
para apreciação do Plenário a prorrogação das atividades remotas no âmbito do CRPMA
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seguindo as recomendações das autoridades públicas e o Decreto Estadual nº 36.601 de 19 de
março de 2021. Após discussão foi APROVADO por UNANIMIDADE a prorrogação da suspensão
de atividades presenciais no CRPMA até o dia 28/03/2021. 5. TESOURARIA: 5.1. PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2020: A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva pede que o representante da Empresa
de Contabilidade possa apresentar o relatório de prestação de contas do exercício de 2020, que
apresentou o Relatório Contábil, com Demonstrativos Contábeis e documentos que seguirão
anexos a esta ata, indicando que foram enviados previamente via e-mail das(os)
Conselheiras(os) e assessorias para pré-análise. Ato contínuo, discorreu sobre a arrecadação do
ano de 2020: foi arrecadado o valor correspondente de R$ 1.182.448,01 (Um milhão, cento e
oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo), sendo apresentado o
detalhamento mensal da arrecadação e por fonte de arrecadação, que corresponde a 61,91%
do valor previsto no Orçamento para 2020, enfatizou que houve queda na arrecadação de 11,37% em comparação ao exercício anterior (2019), justificando essa diminuição na
arrecadação devido ao não recebimento da totalidade do repasse de recursos do fundo de seção
e aumento da inadimplência do ano de 2020, devido aos impactos na renda e emprego na
categoria por conta da pandemia do COVID19; sobre as despesas de 2020 apresenta: as
despesas liquidadas no ano de 2020 atingiram o valor de R$ 1.105.480,22 (Um milhão, cento e
cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), sendo apresentado o
detalhamento mensal das despesas e por elemento de despesa, com o valor total executado das
despesas corresponde a 57,88% do valor fixado no Orçamento, informa que houve queda nas
despesas de -33,80% em comparação ao exercício anterior (2019), sobre as despesas com
pessoal efetivo, incluindo salários, gratificações, férias, 13º salário, encargos sociais, benefícios
a pessoal e benefícios assistenciais no exercício de 2020, estas representaram 50,97% da receita
arrecadada no ano e 54.52% das despesas do ano. Foi informado que em 2020 houve Superávit
Orçamentário no valor de R$ 76.967,79 (Setenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e
setenta e nove centavos) evidenciando que o CRP-MA gastou 93,49% do valor arrecadado no
período. Foi apresentada a conciliação bancária e extratos bancários do mês de Dezembro/2020,
evidenciando que a disponibilidade financeira do CRP-MA em 31.12.2020 totalizava o valor de
R$ 221.267,13 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos), o
passivo em 31.12.2020 (obrigações de curto prazo a pagar) totalizava o valor de R$ 154.328,77
(cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos),
referentes a provisões sobre a folha de pagamento, encargos patronais (INSS, FGTS e PIS);
fornecedores e contas a pagar a curto prazo, repasse de fundo de seção ao CFP e consignações,
foram apresentados também: as demonstrações contábeis e notas explicativas, rol de agentes
responsáveis, relação de bens patrimoniais adquiridos, relatório da assessoria jurídica em
relação à prestação de contas do exercício de 2020, declaração de bens dos agentes
responsáveis, sendo informado que o CRP-MA cumpriu todas suas obrigações acessórias
(apresentação de declarações a órgãos fiscais), bem como todos os pagamentos de encargos
patronais e obrigações trabalhistas, apresentando certidões negativas de débitos atualizadas.
Continuando, foi indicado que todas as informações sobre arrecadação, despesas, pagamentos,
folha de pagamentos se salários, diárias, passagens e os demonstrativos contábeis foram
publicados no portal de transparência, estando a disposição para consultas. Após apresentação
por “slides” e documentos em PDF encaminhados anteriormente por e-mail e lidos e
apresentados nesta reunião, o Conselheiro Presidente Interino Eliandro de Araújo questiona se
alguma(m) Conselheira(o) quer fazer algum comentário, após discussões foi colocado para
votação, tendo o Plenário APROVADO por UNANIMIDADE a Prestação de Contas do CRPMA do
exercício de 2020 conforme apresentado. 6. ASSESSORIAS: 6.1. JURÍDICO: Não há pauta do
jurídico a ser discutida nesta reunião. 6.2. COMUNICAÇÃO: O Assessor de Comunicação
Maurício de Oliveira informa ao Plenário sobre as reuniões de tratativas com o CRESS para a
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Campanha publicitária em conjunto sobre a importância da inclusão de psicólogas(os) e
assistentes sociais na educação básica. Informa também sobre a “live” ocorrida no dia 18/03
“Plenária das Mulheres”, que foi excelente, com boa adesão de público no YouTube e para a
próxima semana terá “mailings” sobre o pagamento da anuidade, “live” do CREPOP em
produção e demandas de alteração no site do Conselho. O Plenário toma ciência. 6.3.
FINANCEIRA: A assessora financeira Daiane Azevedo informa que não há informes para esta
reunião. 6.4. CREPOP: 6.4.1. REFERÊNCIA TÉCNICA PARA ATUAÇÃO NO CRAS/SUAS: O assessor
técnico Francisco Valberto apresenta ao Plenário como estão ocorrendo as pesquisas de
políticas públicas que estão em ênfase no momento, como a referente ao funcionamento dos
CRAS que necessita identificar 4 a 5 psicólogas(os) que trabalham com CRAS para contribuição
objetivando coleta de dados, consulta pública para construção da RT CRAS/SUAS, a “live”
prevista para o dia 25/03/2021 é para promover informação à categoria de como se dá essa
consulta pública e a construção da RT, participarão da “live” o Conselheiro Coordenador do
CREPOP Péricles Macedo, o Assessor Técnico Francisco Valberto Neto e o psicólogo José Augusto
Santos Ribeiro (CRP21/01010). O Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles Macedo informa
ao Plenário que houve a primeira reunião de 2021 do CREPOP com seus membros neste mês de
março e que o CREPOP está com uma representatividade satisfatória em sua composição. O
Plenário toma ciência. 7. RELATOS DAS COMISSÕES: 7.1. COF: A Conselheira Presidente da COF
Ana Letícia Lima apresenta o relato do treinamento que ocorreu este mês de março e que a COF
tem o objetivo de realizar a cada 2 meses esse treinamento por ser de importância para os
membros do Plenário. Faz relato sobre as fiscalizações ocorridas em 2020 e que foram escassas
mas que agora em 2021 querem dar prosseguimento, mesmo que seja de forma remota,
devendo ser iniciado pelas PJs e apresenta o relatório de fevereiro de atividades realizadas pela
COF. O Plenário toma ciência. 7.2. COE: A assessora jurídica Aline Nesello informa que o Federal
estabeleceu até o dia 25 de março o envio do Relatório de Atividades de 2020 e a publicação do
Edital de seleção de mediadores da Câmara de Mediação criada pelo CRPMA. O Plenário delibera
que seja encaminhado para os membros da Câmara discutir com a Tesouraria sobre um valor de
ajuda de custo para colocar no Edital de Seleção de Mediadores e a Coordenação encaminhar
um ofício pedindo prorrogação de prazo para o CFP. Informa ainda que o simulado da COE será
segunda-feira dia 22/03 às 19h de forma remota e convoca a participação de todo o Plenário.
7.3. CDH: A Conselheira Presidente da CDH Raissa Palhano faz o relato das atividades da CDH
informando que recebeu um instrumento do CFP acerca da linha do tempo para indicar o
histórico das atividades da CDH com prazo de envio até o dia 30/03 para publicação junto ao
CFP dessa linha do tempo de todas as CDH´s; por último informa que recebeu um convite do
Observatório de Políticas Pública LGBTI+ do Maranhão para que o CRPMA possa indicar um
representante para evento que ocorrerá dia 30/03 cujo tema é “Encontro Temático: Políticas
públicas e o público LGBTQI+” e que seja alguém da área da assistência. O Plenário toma ciência
e delibera pela indicação do Conselheiro Péricles Macedo que aceita o convite para representar
o CRPMA no referido evento. 7.4. COMISSÕES TEMÁTICAS E GT´S: 7.4.1. PSINAED: O
Coordenador do PsinaEd o Conselheiro Dannilo Halabe informou que entrando na Coordenação
desta Comissão teve de ter o auxílio da Coordenadora anterior a Psicóloga Pollianna Galvão, em
reunião há 15 dias; que a comissão tem tido muita demanda acerca da mobilização para
implementação da Lei Federal de inclusão de psicólogas(os) e assistentes sociais na educação
básica e que a Comissão está traçando novos caminhos de formato de reuniões e organização
geral para este ano de 2021 e que os eventos que tem surgido, sobretudo de prefeituras
municipais estão tentando cumprir com todos sobretudo em relação à Lei de inclusão dos
profissionais da psicologia e do serviço social. 7.4.2. POT: Não há relato da POT nesta reunião.
7.4.3. COMISSÃO DE TRÂNSITO: Não há relato da comissão de trânsito para esta reunião. Mas
o Conselheiro Presidente Interino Eliandro de Araújo lembrou as ações que estão sendo feito
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pelo Federal e Regionais para derrubar o veto do PL 3267/2019 sobre as mudanças na avaliação
psicológica do Código de Trânsito. 7.4.4. COMISSÃO DE ESPORTE: Não há relato da comissão de
esporte nesta reunião. 7.4.5. GT DE PSICOLOGIA HOSPITALAR: Não há relato para esta reunião.
7.4.6. GT RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: A Conselheira Ana Letícia como membro do GT relata ao
Plenário que o GT já esta se movimentando pois recebeu já os termos de sigilo e a portaria e
estão organizando a 1ª reunião para estruturar uma cartilha de termo racial para que o Conselho
possa ter cuidado com os termos e divulgar para a categoria – Cartilha de letramento racial. O
Plenário toma ciência. 6.4.6. GT CONCURSO PÚBLICO: A Conselheira Secretária Maria Emília
Álvares como membro do GT informa que as tratativas no grupo e os materiais já foram
produzidos pelo grupo, porém pede que seja adiado para a próxima reunião. O Plenário toma
ciência e delibera que seja discutido na próxima reunião e que o GT possa encaminhar o
documento por e-mail para leitura prévia. Após o Conselheiro Presidente Interino Eliandro de
Araújo encerra a presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos e eu,
Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente ata, que receberá assinatura digital
minha e da Presidente. São Luís, 20 de MARÇO de 2021.

Eliandro Rômulo Cruz Araújo
Conselheiro Presidente Interino do CRP-MA

Maria Emília Miranda Álvares
Conselheira Secretária do CRP-MA
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