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Ata da 84ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), 1 

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 3 

internet “ZOOM”, ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, considerando as 4 

recomendações técnicas e das autoridades mundiais e nacionais acerca do 5 

confinamento social e da não circulação de pessoas para evitar contágio e 6 

propagação do vírus COVID-19, bem como as recomendações do Conselho Federal 7 

de Psicologia – CFP e do Decreto Estadual nº 35.672/2020 do Governo do Estado do 8 

Maranhão de 19 de março de 2020 e demais prorrogações, bem como da Portaria 9 

Circular nº 003/2020 deste Regional e suas prorrogações, estão presentes a 10 

Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, o Conselheiro Vice-11 

Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília 12 

Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira 13 

Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Presidente da Comissão 14 

de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Presidente da Comissão 15 

de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Kátia Teresinha 16 

Lopes Della Flora, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, 17 

a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira, a 18 

Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, 19 

a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Amanda da Silva e Silva 20 

Araújo e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos. Também estão presentes como 21 

convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, o Assessor 22 

Contábil Ascemiro Soares Costa, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire 23 

Azevedo, a Assessora Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele e a Assistente 24 

Administrativa Lúcia de Fátima de Moraes Barty de Carvalho. Justificaram ausência a 25 

Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues e a Conselheira 26 

Vanessa da Silva Alves, bem como os Assessores Aline Maria Mendes Pereira Nesello 27 

e Maurício Batista de Oliveira. A Conselheira Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 28 

preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de 29 

todas e todos presentes, momento em que solicita à Conselheira Secretária Maria 30 

Emília Miranda Álvares para secretariar a reunião. Antes de abrir os trabalhos da 31 

ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está formado conforme art. 71 do Regimento 32 

Interno deste Regional. Dando continuidade inicia a pauta encaminhada na 33 

Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Presidente Rosana de Figueiredo 34 

informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a serem apreciados nesta 35 

reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo Plenário neste 36 

momento de início dos trabalhos, após análise, houve votação tendo sido votada e 37 

APROVADA por UNANIMIDADE, sem inclusão de pauta. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. 38 

Leitura e Aprovação da Ata da 83ª Reunião Ordinária: A Presidente Rosana de 39 

Figueiredo informa que a leitura e aprovação da ata da 83ª Reunião será realizada na 40 

próxima reunião e que apenas os encaminhamentos serão discutidos nesta reunião. 41 
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3. SECRETARIA: 3.1. Homologação da Resolução de Inscrição: A Conselheira 42 

Secretária Maria Emília Álvares apresenta ao Plenário a Resolução CRP-MA nº 43 

004/2020 que altera critérios de processos de registro profissional incluídos na 44 

Resolução CRP-MA nº 001/2016, tendo por base a Resolução CFP nº 005/2020 que 45 

legitima os Regionais a adotarem tais critérios, para que o Plenário possa homologar, 46 

tendo em vista que, por conta da urgência da matéria a Diretoria expediu essa 47 

Resolução em 14 de abril do corrente ano no caráter “ad referendum” do Plenário. 48 

Após análise e por já ser do conhecimento do Plenário foi aberto para votação tendo 49 

sido HOMOLOGADA por UNANIMIDADE a Resolução CRP-MA nº 004/2020. 3.2. 50 

Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao 51 

Plenário o Parecer nº 007/2020 indicando que todos os pedidos e documentos dos 52 

11 (onze) profissionais que solicitaram inscrição principal foram devidamente 53 

analisados e conferidos, sugerindo deferimento ao Plenário. Após ler o referido 54 

parecer e discutido com o Plenário acerca de todos os processos, a Presidente Rosana 55 

de Figueiredo abre para votação, tendo o Plenário decidido pela APROVAÇÃO por 56 

UNANIMIDADE dos 11 (onze) processos de inscrição principal de pessoa física 57 

apresentados. A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares informa que apesar das 58 

dificuldades de acesso remoto as atividades da secretaria estão ocorrendo a contento 59 

e que, pelo que têm verificado em contato com outros CR´s, este Regional é um dos 60 

que tem mais pedidos de inscrição principal neste contexto de pandemia e 61 

isolamento social, acrescenta que não há mais informes a serem discutidos nesta 62 

reunião. 4. RELATOS: 4.1. Diretoria: A Presidente Rosana de Figueiredo faz o relato 63 

das atividades da Diretoria informando ao Plenário de ações sociais e políticas a 64 

serem desenvolvidas por este Regional objetivando minimizar os efeitos da pandemia 65 

na sociedade e de proteção da categoria também, quais sejam: incentivar campanha 66 

de doação de sangue; possibilitar a compra de máscaras e alimentação para 67 

comunidades carentes; oficiar governos do Estado e Prefeituras sobre a garantia de 68 

EPI´s aos profissionais da psicologia; oficiar representante parlamentar da Bancada 69 

Maranhense contra a votação do PL 1263/2020; sugere a inserção do CRP-MA nos 70 

espaços de comunicação para falar pela Psicologia no Estado como referência; e 71 

comunica também a sugestão oriunda de discussão com outros CR´s de o que cada 72 

CR possa divulgar acerca do atual contexto e de relevância outros CR´s possam 73 

compartilhar e vice-versa, para tanto os assessores de comunicação devem estar em 74 

direta comunicação e interação. Além disso a Diretoria informa ao Plenário que foi 75 

concluída a compra de 3 (três) celulares e 2 (dois) notebooks conforme relatado pela 76 

Conselheira Tesoureira Nelma da Silva na reunião anterior (83ª Reunião do Plenário); 77 

que a Diretoria ainda está discutindo os termos da minuta de Resolução sobre a 78 

campanha de diminuição de juros e multas de anuidade de anos anteriores para 79 

trazer ao Plenário na próxima reunião e que antes da próxima reunião a Tesouraria 80 

irá enviar um informe e a minuta para análise prévia. Foi relatado ainda que a 81 

Diretoria tem discutido com a COF um plano de fiscalização virtual para este período 82 

de isolamento social; que tem estreitado relação com o Conselhão e que das ações 83 

do Conselhão para este período a primeira será uma “live” com um Infectologista 84 

para tratar questões sobre o COVID-19; sugere que na próxima Reunião do Plenário 85 

seja discutido o nome do representante que participará da APAF virtual que ocorrerá 86 
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no dia 30/05 e também a pauta dessa reunião. Após ciência do Plenário de todos os 87 

relatos e sugestões da Diretoria, estas foram discutidas e acatadas de forma positiva. 88 

4.2.COE: Não há relatos da COE a serem discutidos na presente reunião por 89 

justificativa de ausência da Conselheira Presidente Ingrid Rodrigues. 4.3.COF: A 90 

Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o relato da COF informando que as 91 

orientações estão ocorrendo através de meio eletrônico por conta do trabalho 92 

remoto; que as reuniões tem sido mantidas através do aplicativo whatsApp; que as 93 

fiscalizações têm sido feitas através das postagens dos profissionais em redes sociais 94 

ou publicações eletrônicas em páginas da internet, seja através dos membros da COF 95 

e Fiscal deste Regional ou Conselheiras(os) ou mesmo através de denúncias; que a 96 

COF tem discutido com a Diretoria um planejamento de fiscalização virtual através 97 

de divulgação de COF Orienta, bem como de um calendário dessas postagens; que 98 

em relação ao e-Psi foi elaborado um cadastro simplificado objetivando suprir a 99 

demanda na plataforma, haja vista que a procura tem sido acima da expectativa, que 100 

a maior dificuldade hoje é a sincronização de informações entre CFP e CRP-MA e a 101 

falta de informações acerca da plataforma atual, por conta disso, temos hoje o 102 

quantitativos de 111 (cento e onze) cadastros aprovados pela plataforma anterior e 103 

134 cadastros aguardando aprovação pela plataforma atual do e-Psi. O CFP informou 104 

que o prazo para a sincronização das informações da plataforma anterior para a atual 105 

é até o dia 28/04 do corrente ano.  Não há mais relatos da COF para esta reunião. O 106 

Plenário toma ciência. 4.4. CDH: A Presidente da CDH Raissa Palhano não trouxe 107 

relatos da CDH a serem discutidos nesta reunião. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. 108 

Padronização da identidade visual das Comissões Temáticas: A Presidente Rosana 109 

de Figueiredo informa ao Plenário que a Comissão de Psicologia do Esporte e 110 

Atividade Física solicitou a produção de um CARD para divulgação das ações da 111 

referida comissão e que os membros têm se reunido para elaboração dessas 112 

informações. Diante disso, a Diretoria sugere ao Plenário a aprovação de que haja 113 

uma padronização de identidade visual das Comissões Temáticas, para que quando 114 

alguma comissão for falar representando o Conselho ou realizar “lives” possamos 115 

utilizar uma única identidade visual para identificação. Após discussão o Plenário 116 

acatou a sugestão da Diretoria e o Conselheiro Thiago Linhares comprometeu-se de 117 

apresentar uma logo padrão para os CARD´s de Comissões e das “lives” até o dia 118 

28/04 do corrente. 5.2. Extensão do período de teletrabalho no CRP-MA: A Portaria 119 

nº 006/2020 de trabalho remoto deste Regional estabeleceu o prazo de teletrabalho 120 

até o dia 30/04/2020, entretanto, a Presidente Rosana de Figueiredo pontua que o 121 

“pico” da pandemia no Brasil está previsto para meados do mês de maio, assim, 122 

coloca em votação do Plenário uma nova data. Após discussão foi votado e 123 

APROVADO por UNANIMIDADE a extensão do prazo até o dia 29/05/2020 e que o 124 

Coordenador Geral Josman fique responsável pela elaboração da nova portaria e 125 

encaminhamento para o Assessor de Comunicação para divulgação, devendo ser 126 

dado ciência a todas(os) Conselheiras(os), servidores e estagiários da nova data. 5.3. 127 

Programação das “lives” semanais: Prestação de Contas do CRP-MA referente ao 128 

Exercício de 2019:  O Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira apresenta a 129 

sugestão e período de disposição das “lives” a serem realizadas por Conselheiras(os) 130 

e convidadas(os), sob organização das Comissões durante o período de isolamento 131 
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para o mês de maio, quais sejam: “Live” da Comissão de POT com o tema “Condições 132 

de Trabalho” -  1ª SEMANA; “Live da Comissão de Esporte – 1ª SEMANA, sem tema 133 

ainda sugerido; “Live” PsinaEd sobre “Tele-ensino” – 2ª SEMANA. Após apresentação 134 

o Plenário discutiu e deliberou que as Comissões possam ser oficiadas da 135 

possibilidade de realização de “lives” e dar sugestões de temas para organização da 136 

disponibilidade de datas e dos convidados, devendo essas sugestões e datas serem 137 

discutidas em Diretoria com o Assessor de Comunicação, devendo cada comissão 138 

enviar com o tema o material que será apresentado para confecção de um 139 

planejamento pela Comunicação. 5.4. Posicionamento do Plenário sobre a 140 

Plataforma: Ficou deliberado de ser discutida esta pauta na próxima reunião do 141 

Plenário. 6. INFORMES: 6.1. Comissão Editorial – Revista Ciência e Profissão: A 142 

Presidente Rosana de Figueiredo informa que na reunião dos presidentes foi votado 143 

o CR que ficaria com a vaga para publicação acerca da região nordeste na revista 144 

Ciência e Profissão, tendo sido escolhido o Regional do Piauí; e que estão pleiteando 145 

outra vaga. 7.OUTROS ASSUNTOS: Não houve outros assuntos a serem discutidos 146 

nesta reunião. Nada mais a tratar, a Presidente Rosana de Figueiredo encerra esta 147 

reunião e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavrei a presente ata que 148 

receberá assinatura digital minha e da Presidente Rosana de Figueiredo. São Luís, 25 149 

de abril de 2020. 150 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 
Maria Emília Miranda Álvares 

Conselheira Secretária do CRP-MA 
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