
 

 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Plenário do 
Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 
 
 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois às 10h30 (dez horas e trinta 1 

minutos), reúnem-se as(os) Conselheiras(os) do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia 2 

do Maranhão – CRP-MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet 3 

“ZOOM”, ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, por decisão colegiada deste Plenário 4 

em realizá-la neste formato. Estão presentes o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo 5 

Cruz Araújo, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COF 6 

Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Coordenadora do GT de Psicologia Hospitalar Kassia de 7 

Sousa Martins, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira 8 

Presidente da CDH Ivone de Oliveira Ferreira, o Conselheiro Presidente da Comissão de Título 9 

de Especialista Thiago Filipe Linhares Santos e a Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo. 10 

Justificaram ausência a Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, a 11 

Conselheira Secretaria Maria Emília Miranda Álvares, o Conselheiro Presidente do PsiNaed 12 

Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa 13 

Rodrigues, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, 14 

a Conselheira Vanessa da Silva Alves.  Estavam ausentes ainda a Conselheira Kátia Teresinha 15 

Lopes Della Flora e a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda. Como convidados estavam 16 

presentes a Coordenadora Geral Ariane Azevedo, a Assessora Financeira Daiane Azevedo e a 17 

Representante da empresa MJM Moreno Rocha de contabilidade. O Conselheiro Vice-18 

Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS 19 

e agradece a participação de todas e todos que estão presentes, momento em que solicita à 20 

Conselheira Tesoureira Nelma da Silva para secretariar esta reunião. O Conselheiro Vice-21 

Presidente Eliandro Araújo de antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o 22 

QUÓRUM está formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. 1. APROVAÇÃO 23 

DA PAUTA: O Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo informa que é pauta única: 24 

Aprovação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão que fazem parte em conjunto, tendo 25 

em vista ser Reunião Extraordinária, nos termos do Regimento Interno deste Regional conforme 26 

enviado na Convocatória a ser apreciado nesta reunião sem inclusão de pontos de pauta. Após 27 

análise, foi APROVADA por MAIORIA. 2. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021: A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva informa ao Plenário 29 

que o documento será apresentado pela representante da Empresa de Contabilidade MJM 30 

Moreno Rocha e passa a palavra a Cassia Danielle Sousa da Costa, participando ainda a Assessora 31 

Financeira do CRP-MA, Daiane Azevedo, para a apresentação da prestação de contas do 32 

exercício financeiro de 2021. O relatório de prestação de contas do exercício de 2021, que 33 

apresentou o Relatório Contábil, com Demonstrativos Contábeis e documentos que seguirão 34 

anexos a esta ata. Ato contínuo, a representante da empresa discorreu que a receita arrecadada 35 

no exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 1.383.700,47 (Um milhão, trezentos e oitenta e três 36 

mil, setecentos reais e quarenta e sete centavos) que corresponde a 59,16% do valor previsto 37 

no Orçamento do exercício de 2021 que foi de R$ 2.338.951,00 (Dois milhões, trezentos e trinta 38 

oito mil e novecentos e cinquenta e um reais), em comparação ao exercício anterior (2020), 39 

houve um acréscimo na arrecadação de 17,02%.  O valor do Orçamento do exercício de 2021 do 40 

CRP-MA, aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia-CFP, estimou a receita e fixou a despesa 41 

no valor total de R$ 2.338.951,00 (Dois milhões, trezentos e trinta oito mil e novecentos e 42 

cinquenta e um reais). Durante o exercício de 2021, não houve necessidade de reformulação no 43 

orçamento, apenas houve remanejamentos orçamentários, sem, contudo, alterar o valor total 44 

do orçamento; sobre as despesas do exercício de 2021 apresenta: A despesa realizada no 45 



 

 

exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 1.432.783,59 (Um milhão, quatrocentos e trinta e dois 46 

mil e setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), que corresponde a 61,26% 47 

do valor fixado no Orçamento do exercício de 2021 que foi de R$ 2.338.951,00 (Dois milhões, 48 

trezentos e trinta oito mil e novecentos e cinquenta e um reais), em comparação ao exercício 49 

anterior (2020), houve acréscimo nas despesas de 31,14 % e em comparação com (2019), houve 50 

decréscimo nas despesas de 14,19%. Informa que no confronto das receitas arrecadadas e 51 

despesas realizadas no exercício no exercício de 2021, verificou-se um Déficit Orçamentário no 52 

valor de R$ 49.083,12 (quarenta e nove mil e oitenta e três reais e doze centavos), evidenciando 53 

que o CRP-MA gastou 103,55% do valor arrecadado no período. Foi informado que no exercício 54 

de 2021 houve déficit patrimonial no valor total de R$ 363.683,30 (trezentos e sessenta e três 55 

mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos), justificando esse resultado em virtude 56 

do  aumento nas variações patrimoniais diminutivas nas contas de uso de bens, serviços e 57 

consumo de capital fixo, nas despesas tributárias e nas despesas de pessoal e encargos, bem 58 

como houve diminuição nas variações patrimoniais aumentativas na conta transferências 59 

recebidas, que corresponde a perda dos repasses efetuados pelo CFP a título de recurso de 60 

fundo de seção e da conta contribuições sociais, que corresponde ao decréscimo na arrecadação 61 

da anuidade do exercício 2021. Continuando, foi indicado que todas as informações sobre 62 

arrecadação, despesas, pagamentos, folha de pagamentos e salários, diárias, passagens e os 63 

demonstrativos contábeis foram publicados no portal de transparência, estando à disposição 64 

para consulta pública e dos órgãos de controle. Após apresentação de documentos nesta 65 

reunião, o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro de Araújo questiona se alguma(m) 66 

Conselheira(o) quer fazer algum comentário, momento em que discutiram com a representante 67 

da empresa de contabilidade e com a Assessora Financeira deste Regional tudo o que foi 68 

apresentado e demonstrado, após discussões foi colocado para votação, tendo o Plenário 69 

APROVADO por MAIORIA a Prestação de Contas do CRP-MA do exercício de 2021 conforme 70 

apresentado devendo ser disponibilizado no Portal da Transparência e enviado ao Conselho 71 

Federal de Psicologia - CFP. 3. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 72 

FINANCEIRO DE 2021: O Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo passa a palavra para a 73 

Coordenadora Geral Ariane Azevedo que discorre sobre os dados compilados no arquivo digital 74 

referente ao Relatório de Gestão do Exercício Financeiro de 2021, momento em que faz a 75 

apresentação do arquivo final do referido Relatório, após a diagramação e ilustração, visto que 76 

a apreciação dos dados já fora realizada na 125ª Reunião Plenária Ordinária. Após apresentação 77 

o Plenário toma ciência e HOMOLOGA por MAIORIA o Relatório de Gestão do exercício de 2021 78 

deste Regional que deverá ser enviado ao CFP juntamente com a Prestação de Contas e 79 

disponibilizado no Portal da Transparência deste Regional. Após, o Conselheiro Vice-Presidente 80 

Eliandro Araújo encerra a presente reunião por não haver mais nenhum ponto a ser discutido 81 

ou apreciado nesta reunião e eu, Conselheira Tesoureira Nelma Silva, lavro a presente ata, que 82 

receberá assinatura digital minha e do Conselheiro Vice-Presidente. São Luís, 31 de Março de 83 

2022. 84 

  

         
              Eliandro Rômulo Cruz Araújo 

Conselheiro Vice-Presidente do CRP-MA 
 

             
           Nelma Pereira da Silva 
Conselheira Tesoureira do CRP-MA 

 


