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Ata da 85ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 8 (oito) dias do mês de maio de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), reúnem-se 1 

as(os) Conselheiras(os) do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão 2 

– CRP-MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet “ZOOM”, 3 

ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, considerando as recomendações 4 

técnicas e das autoridades mundiais e nacionais acerca do confinamento social e da não 5 

circulação de pessoas para evitar contágio e propagação do vírus COVID-19, bem como 6 

as recomendações do Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto Estadual nº 7 

35.672/2020 do Governo do Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, bem como 8 

da Portaria Circular nº 003/2020 deste Regional e suas prorrogações destes, estão 9 

presentes a Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, o Conselheiro 10 

Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília 11 

Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira 12 

Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Presidente da COE Ingrid 13 

Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente da Comissão de Direitos Humanos 14 

Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista 15 

Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, o 16 

Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira Camila 17 

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

Olinda Neves Miranda, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira 19 

Amanda da Silva e Silva Araújo, a Conselheira Vanessa da Silva Alves e o Conselheiro 20 

Thiago Filipe Linhares Santos. Também estão presentes como convidados o 21 

Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, o Assessor Contábil Ascemiro 22 

Soares Costa, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo, a Assessora Técnica 23 

Fiscal Thaís Pinto Fontinele, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira e a 24 

Assistente Administrativa Giordana Raphaella Santana Torres. Justificaram ausência a 25 

Conselheira Kassia de Sousa Martins e a Assessora Aline Maria Mendes Pereira Nesello. 26 

A Conselheira Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, 27 

dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de todas e todos presentes, momento 28 

em que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar 29 

a reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está 30 

formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade 31 

inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Presidente 32 

Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a 33 

serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados 34 

pelo Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, houve votação tendo 35 

sido votada e APROVADA por UNANIMIDADE, sem inclusão de pauta. 2. APROVAÇÃO 36 

DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação das Atas das 83ª e 84ª Reuniões Ordinárias: A 37 

Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura e aprovação das atas das 83ª e 38 

84ª Reuniões do Plenário não serão realizadas nesta reunião, devendo o Coordenador 39 

Geral Josman Júnior encaminhar ambas quando da convocatória da próxima reunião 40 

para leitura prévia e aprovação na 86ª Reunião deste Plenário, justifica-se pela não 41 
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confecção em tempo hábil de ambas atas por indisponibilidade de degravação das 42 

reuniões pela servidora responsável. 3. TESOURARIA: 3.1. Relatório Contábil: A 43 

Conselheira Tesoureira Nelma da Silva pede que o Assessor Contábil Ascemiro Costa 44 

apresente as informações sobre a campanha de recobrança da anuidade de 2020, tendo 45 

informado ao Plenário que a campanha compreenderá a geração de nova cota única da 46 

anuidade de 2020, sem multa e sem juros, valor R$ 473,24 com vencimento até 47 

30.09.2020 e parcelamento também sem multa e sem juros em 05 parcelas de R$ 94,65 48 

com seguintes vencimentos: 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020 e 49 

31.10.2020, serão disponibilizados boletos nas 02 opções  online no site, solicitação 50 

através do whatsApp e e-mail da cobrança, a campanha será disseminada através do e-51 

mail marketing dos psicólogos e empresas e mídias sociais. 3.2. Minuta de Resolução 52 

de redução de juros e multas de anos anteriores: A Conselheira Tesoureira Nelma da 53 

Silva apresenta ao Plenário a minuta de resolução da campanha de combate à 54 

inadimplência, tendo como objeto a redução de juros e multas para pagamento à vista 55 

e parcelado e que após aprovação da minuta e expedição da resolução o Assessor de 56 

Comunicação irá elaborar material de divulgação nas redes sociais e site oficial deste 57 

Regional. Após discussão pelo Plenário a Presidente Rosana de Figueiredo abre para 58 

votação, tendo sido a Resolução de Redução de Juros e Multas de anuidade dos anos 59 

anteriores APROVADA por UNANIMIDADE. 3.3. Informes e outros: A Conselheira Nelma 60 

da Silva informa que não há mais o que ser discutido pela Tesouraria nesta reunião. 4. 61 

ASCOM: O assessor de comunicação Maurício de Oliveira informa ao Plenário que a 62 

visibilidade das mídias publicadas nos canais de comunicação deste Regional tem sido 63 

satisfatória e com muitos compartilhamentos, bem como a participação nas “lives” que 64 

já ocorreram. 4.1. Informes e outros: Informa que está em andamento a criação de um 65 

“chat” no site oficial deste Regional para uso exclusivo de questões que envolvam a 66 

secretaria, como processos de registro e demais de competência desse setor; que além 67 

disso está em construção um canal de denúncias anônimas para serem analisadas pela 68 

COF e COE em conjunto e que na próxima reunião do Plenário irá disponibilizar o “link”. 69 

5. RELATOS: 5.1. Diretoria: Não há relatos da Diretoria para a presente reunião. 5.2.COE: 70 

A Conselheira Presidente da COE Ingrid Rodrigues informa que não há relatos da COE a 71 

serem discutidos na presente reunião, porém questiona ao Plenário se cabe alguma 72 

ação do Conselho para profissionais que estão respondendo processo ético e neste 73 

contexto tem realizado “lives” ao passo que foi respondido pela Presidente Rosana de 74 

Figueiredo que não havia, tendo em vista que as decisões de condenação devem 75 

transitar em julgado para que o Conselho possa executá-las, com isso, o Conselho não 76 

poderia agir. Após discussão do Plenário ficou deliberado que a COE em conjunto com a 77 

COF possam verificar um tema que envolva processos éticos e postura dos profissionais 78 

que respondem a processos e continuam em atuação, talvez apontar sobre reincidência 79 

de infração ética e apresentar na próxima reunião deste Plenário uma proposta ou 80 

mesmo um material para um COF Orienta. 5.3.COF: A Conselheira Presidente da COF 81 

Ana Letícia faz o relato da COF informando que em relação ao planejamento de 82 

fiscalização virtual a COF será elaborado após deliberações que ocorrerão na reunião de 83 

presidentes de COF´s dos CRs, logo, os membros desta COF irão se reunir para definir 84 

melhores estratégias; em relação ao COF Orienta já foi encaminhado ao assessor de 85 

comunicação Maurício de Oliveira, só faltando a liberação do formato gráfico pra 86 
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divulgação. Após sua fala o Conselheiro Vice Presidente Eliandro Araújo faz uma ressalva 87 

em relação à fiscalização que os atendimentos presenciais não foram suspensos pelo 88 

CFP, o que ocorreu foi uma orientação para utilização adequada dos EPI´s e o 89 

distanciamento nos atendimentos e que foi sugerido atendimento “on line”, porém 90 

sabe-se que há espaços e situações em que o atendimento presencial de psicólogas(os) 91 

têm sido indispensável. Pedindo a palavra, a Conselheira membro da COF Kátia Della 92 

Flora sugere que a Resolução deste CRP-MA acerca dos critérios de aprovação do 93 

cadastro e-Psi seja alterada no quesito que condiciona a adimplência do profissional 94 

para aprovação, pois há uma decisão recente do STF – Supremo Tribunal Federal. Após 95 

discussão foi decidido que seja encaminhado à Assessoria Jurídica para verificar essa 96 

questão e elaborar minuta de alteração desse quesito da nossa resolução do e-Psi para 97 

apresentar na próxima reunião. 5.4. CDH: A Presidente da CDH Raissa Palhano informa 98 

ao Plenário que a Comissão elaborou cronograma de “lives” para este mês de maio em 99 

temas ligados aos direitos humanos e este contexto atual de pandemia, quais sejam: Dia 100 

15/5 – O papel da Psicologia na resistência e luta pelos direitos da População Quilombola 101 

no Maranhão, tendo como mediador o Conselheiro Péricles Macedo, com convidada(o) 102 

ainda a confirmar; para o dia 18/5 – A Psicologia e o combate às violências contra 103 

crianças e adolescentes, tendo como mediadora a Conselheira Nelma da Silva, com 104 

convidada(o) a confirmar; para o dia 22/05 – Direitos humanos e a luta antimanicomial, 105 

tendo como mediadora a Conselheira Raissa Palhano, com convidada(o) ainda a 106 

confirmar e para o dia 29/05 – Saúde mental e vulnerabilidades da população indígena 107 

maranhense em tempos de pandemia, tendo como mediadora a Conselheira Ivone 108 

Ferreira, com convidada(o) ainda a confirmar. O Plenário toma ciência e parabeniza a 109 

CDH pela organização das “lives” e dos temas relevantes para o atual contexto. 110 

5.5.CREPOP: 5.5.1. Atualizações Sobre desenvolvimento de pesquisas em Políticas 111 

Públicas Regionais: O Conselheiro Presidente do CREPOP informa que se reuniu com a 112 

Diretoria e que foram tratados os seguintes alinhamentos: Devem ser mantidos o 113 

desenvolvimento das pesquisas a nível nacional diante da sua importância e por fazerem 114 

parte das diretrizes do próprio CREPOP, mas que seria dado foco ao desenvolvimento 115 

também, de pesquisas a nível regional. Ficou alinhando ainda que as ações do CREPOP 116 

seriam intercomissões, pois o mesmo devido a sua natureza, o Centro de Referências 117 

atravessa os mais diversos âmbitos e temáticas da Psicologia.  6. SECRETARIA: 6.1. 118 

Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao 119 

Plenário o Parecer nº 008/2020 indicando que analisou todos os pedidos e documentos 120 

de 7 (sete) processos de pessoa física de inscrição principal; 1 (um) processo de 121 

reinscrição de pessoa física e 1 (um) processo de reativação de pessoa física, sendo estes 122 

processos remanescentes de processos físicos abertos antes do isolamento social, no 123 

total de 9 (nove) processos físicos já analisados e com parecer favorável por esta 124 

Conselheira Secretária, bem como os processos protocolados de forma “on line”, quais 125 

sejam: 21 (vinte e um) processos de inscrição principal de pessoa física e 1 (um) processo 126 

de reinscrição de pessoa física, ambos já analisados e com parecer favorável por esta 127 

Conselheira Secretária, no total de 22 (vinte e dois) processos protocolados de forma 128 

“on line”. Após discussão pelo Plenário e leitura do referido parecer foi aberto para 129 

discussão entre as(os) Conselheiras(os) acerca de todos os processos, ato contínuo, a 130 

Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação, tendo o Plenário decidido pela 131 
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APROVAÇÃO por UNANIMIDADE dos 31 (trinta e um) processos referidos no Parecer de 132 

Secretaria nº 008/2020 e analisados nesta reunião. 7.OUTROS ASSUNTOS: 7.1. 133 

Aprovação de identidade visual das comissões: Não foi discutido nesta reunião, 134 

devendo ser apresentada na próxima reunião do Plenário, continuando como 135 

responsável o Conselheiro Thiago Linhares. 7.2. Demandas CFP: A discussão desta pauta 136 

foi adiada para a próxima reunião. 7.3. Alinhamento para APAF: Ficou deliberado que a 137 

Presidente Rosana de Figueiredo será a delegada representante do CRP-MA na APAF a 138 

ser realizada remotamente no dia 30/05 pelo CFP. 8. INFORMES: 8.1. Posicionamento 139 

do Plenário sobre Plataforma: A Presidente Rosana de Figueiredo prestou 140 

esclarecimentos ao Plenário sobre a Plataforma Virtual de Orientação Profissional, esta 141 

teria como objetivo atender as demandas da categoria somente durante o período da 142 

Pandemia e será desenvolvida pelo CFP, sem custo financeiro aos CRs. Sanadas as 143 

dúvidas, o Plenário concorda com a construção do Sistema. Não houve mais outros 144 

assuntos ou informes a serem discutidos nesta reunião. Nada mais a tratar, a Presidente 145 

Rosana de Figueiredo encerra esta reunião e eu, Conselheira Secretária Maria Emília 146 

Álvares, lavrei a presente ata que receberá assinatura digital minha e da Presidente 147 

Rosana de Figueiredo. São Luís, 08 de maio de 2020. 148 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 
Maria Emília Miranda Álvares 

Conselheira Secretária do CRP-MA 
 


