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Ata da 86ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 30 (trinta) 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 “MEET”, ou 3 

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

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 o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira 10 

Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da 11 

Silva, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira 12 

Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Camila Gonçalves 13 

Ribeiro, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, 14 

a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, a Conselheira Michelle Correa 15 

Moucherek, a Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo, a Conselheira Vanessa da Silva 16 

Alves e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos. Também estão presentes como 17 

convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, o Assessor Contábil 18 

Ascemiro Soares Costa, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo, a 19 

Assessora Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele, a Assessora Técnica do CREPOP Lívia 20 

Maria Guedes, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira e a Assistente 21 

Administrativa Lúcia de Fátima de Moraes Barty de Carvalho. Justificaram ausência a 22 

Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo por ter sido convocada a 23 

participar de uma reunião com o CFP neste dia, a Conselheira Presidente da Comissão 24 

de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Presidente da Comissão de 25 

Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes 26 

Della Flora e o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo. O 27 

Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo preside e inicia a presente reunião, dá as 28 

BOAS-VINDAS e agradece a participação de todas e todos presentes, momento em que 29 

solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar a reunião. 30 

Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está formado 31 

conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade inicia a 32 

pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Presidente Rosana 33 

de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a serem 34 

apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo 35 

Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, houve votação tendo sido 36 

votada e APROVADA por UNANIMIDADE a pauta e a inclusão da pauta “RELATÓRIO DE 37 

GESTÃO”, pois quando da convocatória esta pauta não foi incluída e é de suma 38 

importância a aprovação pelo Plenário deste relatório que será inserido na prestação de 39 

contas do exercício 2019, que ficará no item “TESOURARIA”. 2. APROVAÇÃO DAS ATAS: 40 

2.1. Leitura e Aprovação das Atas das 83ª, 84ª e 85ª Reuniões Ordinárias: O Vice-41 
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Presidente Eliandro Araújo informa que foram encaminhadas as atas das 83ª, 84ª e 85ª 42 

Reuniões do Plenário para que as(os) Conselheiras(os) pudessem realizar a leitura prévia 43 

e trazer algum destaque para retificação e aprovação. Após discussão e confirmação 44 

das(os) Conselheiras(os) presentes da leitura e revisão das atas foi aberto para votação 45 

tendo sido as Atas das 83ª, 84ª e 85ª Reuniões Ordinárias do Plenário APROVADAS por 46 

UNANIMIDADE sem retificações, ficando a assinatura pelos membros do Plenário adiada 47 

para a primeira reunião presencial. 3. SECRETARIA: 3.1. Parecer de Secretaria: A 48 

Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao Plenário o Parecer nº 009/2020 49 

indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 3 (três) processos físicos 50 

remanescentes, sendo 2 (dois) de pessoa física de inscrição principal e 1 (um) processo 51 

de reativação de pessoa física já analisados e com parecer favorável por esta Conselheira 52 

Secretária, bem como os processos protocolados de forma “on line”, quais sejam: 17 53 

(dezessete) processos de inscrição principal de pessoa física, ambos já analisados e com 54 

parecer favorável por esta Conselheira Secretária. Após discussão pelo Plenário e leitura 55 

do referido parecer foi aberto para discussão entre as(os) Conselheiras(os) acerca de 56 

todos os processos, ato contínuo, o Vice-Presidente Eliandro Araújo abre para votação, 57 

tendo o Plenário decidido pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE dos 20 (vinte) processos 58 

referidos no Parecer de Secretaria nº 009/2020 e analisados nesta reunião.  4. JURÍDICO: 59 

4.1. Alteração da Resolução de Atendimento “on-line”: A Assessora Jurídica Aline 60 

Nesello traz ao Plenário a Resolução nº 006/2020 que, caso seja aprovada, alterará o 61 

artigo 2º da Resolução CRP-MA nº 001/2019 que trata sobre os critérios de aprovação 62 

do cadastro e-Psi para atendimento “on-line” pelos profissionais de psicologia deste 63 

Estado do Maranhão. Após discussão do Plenário, foi sugerido pela Conselheira 64 

Presidente da COF Ana Letícia e acatado pelo Plenário que faça um acréscimo nesse 65 

artigo para acrescentar o § 3º acrescentando como critério o preenchimento de um 66 

formulário a ser elaborado pela COF e que ficará como anexo nessa resolução. Foi aberto 67 

para votação pelo Vice-Presidente Eliandro Araújo tendo o Plenário votado e 68 

APROVADO por UNANIMIDADE a Resolução nº 006/2020 com o acréscimo do §3º, 69 

ficando a COF com a responsabilidade de apresentar somente o referido formulário na 70 

próxima reunião para aprovação. 4.2. Informes: A assessora jurídica informa que 71 

protocolará impugnação de edital do concurso público da Prefeitura Municipal de 72 

Araióses-MA na próxima semana, especificamente por conta da isonomia salarial, 73 

devendo encaminhar à COF para verificar se há algum outro aspecto a ser impugnado 74 

em relação ao cargo de psicólogo. O Plenário toma ciência. 5. TESOURARIA: 5.2. 75 

Relatório de Gestão 2019: O Assessor Contábil Ascemiro Costa faz a apresentação do 76 

relatório de gestão do exercício 2019 enfatizando que as principais ações e resultados 77 

da gestão estão ali contemplados, fazendo ressalva que algumas comissões e setores do 78 

CRP/MA planejaram ações e não conseguiram realizar as referidas ações dentro do ano, 79 

Informa também que novamente os setores estratégicos não enviaram relatórios dentro 80 

do prazo para compilação das informações, que algumas informações não foram 81 

colocadas no relatório, pois não foram disponibilizadas a contabilidade tais como: 1. 82 

Fóruns de discussões (com as respectivos informações de tema, local, data e 83 

participantes); 2. Eventos realizados pelo CRP-MA (com as respectivos informações de 84 

tema, local, data e participantes), 3. Reuniões de entrega de CIPS realizadas (com as 85 

respectivos informações de local, data e participantes), os quais poderiam ser 86 
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contabilizados como Orientação Profissional, atribuição precípua do Conselho,  também 87 

sentiu falta de números das representações em outros conselhos de políticas sociais, as 88 

quais o CRP tem assento, bem como, a representação política do CRP em  eventos extra 89 

CRP. No que tange aos objetivos estratégicos e os desembolsos financeiros do exercício, 90 

enfatiza que a área da infraestrutura do Conselho foi que mais se utilizou recursos, 91 

notadamente pela aquisição do imóvel sede e sua posterior fase de adaptação, seguido 92 

pelas despesas com pessoal, por fim, enfatizou que será necessário a diagramação ou 93 

formatação, e, uma revisão ortográfica mais detalhada do relatório, antes do envio, 94 

outrossim, informou que ressalvas técnicas apontadas pela contabilidade podem ser 95 

sanadas com envio das informações e posterior alimentação no relatório, haja vista, que 96 

o prazo de envio aos órgãos de controle (CFP e TCU) foram prorrogadas; Após a 97 

apresentação do Relatório de Gestão pelo Assessor Ascemiro Costa, a Conselheira 98 

Tesoureira Nelma da Silva informa ao Conselheiro Eliandro Araújo que a confecção 99 

desse relatório ainda continua com a dificuldade dos anos anteriores, qual seja: de 100 

colher informações e relatórios das comissões temáticas e grupos de trabalho, pois os 101 

servidores que ficam à frente da compilação das informações não podem inserir dados 102 

sem as devidas informações. Após o Conselheiro Eliandro Araújo informa que já 103 

agendou reunião com as coordenações de Comissões e GT´s para o dia 02/06 do 104 

corrente e que o Coordenador Josman Júnior acrescente esta pauta na discussão. 5.1. 105 

Informes e outros: A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva apresenta ao Plenário 106 

resumo do que foi discutido na reunião com os Tesoureiros Nacionais, após informa que 107 

é necessário continuar com as ações de combate a inadimplência, que muito embora 108 

estejamos passando por essa pandemia, o percentual de inadimplência deste Regional 109 

tem sido compatível com os anos anteriores, porém temos de continuar com a 110 

campanha de combate. Além disso, sugere que seja divulgado o direito de isenção de 111 

pagamento de anuidade aos profissionais que atingirem 60 anos de idade, tendo sido 112 

acatado pelo Plenário. 6. ASCOM: 6.1. Cronograma “lives”: O Assessor de Comunicação 113 

Maurício de Oliveira faz a apresentação do cronograma das “lives”, das que já foram 114 

realizadas, indicando o quantitativo de participantes, conforme o quadro que 115 

apresentou e ficará como anexo a esta ata; indica que o crescimento nas participações 116 

tem sido significativo, bem como apresenta ainda o cronograma das “lives” a serem 117 

realizadas no mês de junho. 6.2. “Link” para denúncia anônima: O Assessor de 118 

Comunicação apresenta o “link” para que profissionais e sociedade possam realizar 119 

denúncia de forma anônima, caso queiram, tendo sido demonstrado o local de 120 

disposição desse “link” no site oficial. Após discussão e 6.3. Informes e outros: O 121 

assessor de comunicação Maurício de Oliveira informa ao Plenário que a visibilidade das 122 

mídias publicadas nos canais de comunicação deste Regional tem sido satisfatória e com 123 

muitos compartilhamentos, bem como a participação nas “lives” que já ocorreram. 7. 124 

RELATOS: 7.1. Diretoria: O Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo faz o relato da 125 

Diretoria informando ao Plenário que as(os) Diretoras(es) têm monitorado em suas 126 

áreas as atividades de todas(os) as(os) servidoras(es) e que as reuniões da Diretoria 127 

estão ocorrendo normalmente nas terças-feiras objetivando alinhamento com os 128 

setores, assessores e organização das demandas que têm recebido; que o GT de 129 

concurso público tem avançado para que ainda este ano possamos avançar com este 130 

objetivo; que as articulações políticas continuam acontecendo e que a Conselheira 131 
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Presidente Rosana de Figueiredo tem mantido contato com outros Presidentes de CR´s 132 

e com o CFP, no objetivo de alinhar ações do Sistema Conselhos neste momento de 133 

Pandemia e que neste momento encontra-se participando da APAF por vídeo 134 

conferência. 7.2.COF: A Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o relato 135 

apresentando o relatório de atividades do mês de abril, dando destaque às orientações, 136 

explica que foram realizadas 27 (vinte e sete) orientações cujos principais temas 137 

versavam sobre atendimento “on-line” e cadastro e-Psi. Informa ainda que as 138 

fiscalizações presenciais continuam suspensas e as fiscalizações que aconteceram no 139 

mês de abril referem-se às vistorias nos processos de inscrição após 1 ano de formado; 140 

de reinscrição e de cadastro e-Psi. 7.2.1. Plano de Fiscalização Virtual: A Conselheira 141 

Ana Letícia continua seu relato apresentando o Plano de Fiscalização Virtual que foi 142 

demanda do CFP para que cada CR elaborasse o seu, o Plano foi submetido ao Plenário, 143 

segue em anexo a esta ata, tendo o Vice Presidente Eliandro Araújo aberto para 144 

discussão e após votação, tendo sido discutido, votado e APROVADO POR 145 

UNANIMIDADE. Por fim, a Conselheira Ana Letícia informa ao Plenário sobre a Reunião 146 

de Presidentes das COF´s que irá acontecer no dia 04 de junho e que tem como sugestão 147 

de pauta: estágios; divulgação de serviços e voluntariado; e plataformas de atendimento 148 

“on-line” e que a Conselheira Ana Letícia irá representar este Plenário na referida 149 

reunião.7.3.COE: A Conselheira Presidente da COE Ingrid Rodrigues informa que 150 

participará do Encontro Nacional de Presidentes de COE´s por vídeo conferência que 151 

ocorrerá no dia 10/06 e que os prazos de processos éticos disciplinares devem continuar 152 

suspensos por determinação do CFP, não tendo mais relatos da COE para esta reunião. 153 

7.4. CDH: A Conselheira Ivone Ferreira faz o relato da CHD informando que a reunião 154 

nacional da CDH ocorreu no dia 27/05 às 19h por meio eletrônico através de vídeo 155 

conferência sobre as temáticas de atividades; o cenário político nacional e em relação a 156 

frequência das reuniões que serão quinzenal ou mensal. Outro ponto relatado foi que a 157 

“Live” agendada para o dia 29/05 sobre questões envolvendo povos indígenas não foi 158 

realizada por conta dos palestrantes estarem com dificuldades familiares (doenças e 159 

óbito), devendo ser organizada para outra oportunidade por ser tema relevante. 160 

7.5.CREPOP: A Assessora Técnica do CREPOP Lívia Guedes faz relato das atividades 161 

informando ao Plenário que a Publicação das referências técnicas de políticas públicas 162 

com povos indígenas está sendo articulada com a Conselheira Ivone Ferreira; que os 163 

Conselheiros do Federal estão realizando planejamentos de reorganização dos 164 

CREPOP´s; que foi decidido pelo retorno dos ciclos de pesquisas da Rede de Assistência 165 

Social, por terem sido paralisadas por conta do isolamento, devendo as entrevistas 166 

serem realizadas “on line”; que também irão realizar pesquisas com as redes de 167 

proteção e combate ao suicídio; que tem dado suporte à Coordenação do CRP-MA nas 168 

demandas relacionadas a comunicação com Prefeituras Municipais e que tem realizado 169 

reuniões constantes com o Coordenador do CREPOP o Conselheiro Péricles Macedo e 170 

que sempre estão em sintonia com a CDH. 7.6. Comissões Temáticas e GT´s: O Vice-171 

Presidente Eliandro Araújo informa que se reunirá com as coordenações de Comissões 172 

Temáticas e GT´s na terça-feira (02/06) objetivando alinhamento das ações dessas 173 

comissões e grupos de trabalho neste contexto de pandemia; bem como falará da 174 

insuficiência de informações enviadas para a confecção do relatório de gestão de 2019; 175 

que estarão discutindo calendário de treinamentos e temas para “lives” a serem 176 
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organizadas pelas comissões e GT´s. 8. OUTROS ASSUNTOS: 8.1. Retomada das 177 

atividades presenciais: Após discussão pelo Plenário, foi APROVADO que o retorno das 178 

atividades presenciais se dará após o dia 30/06 e o Conselheiro Eliandro Araújo pede 179 

que a Assessora Jurídica possa elaborar a nova portaria circular com a referida data. 8.2. 180 

Padronização da identidade visual: O Conselheiro Eliandro Araújo informa que será 181 

discutida a presente pauta na próxima reunião. 9. INFORMES: O Conselheiro Eliandro 182 

Araújo informa que continuam as tratativas acerca dos projetos de leis que tramitam no 183 

Congresso sobre avaliação psicológica no contexto do trânsito e sobre redução das 184 

anuidades de conselhos de classe e que o CFP tem feito articulações políticas e pede que 185 

os CR`s possam fazer com as bancadas de parlamentares de seus estados. Informa ainda 186 

que será encaminhado por e-mail às(aos) Conselheiras(os) os informes sobre o PL 187 

32672019, que sugere alteração de artigos do Código de Trânsito. Não houve mais 188 

outros assuntos ou informes a serem discutidos nesta reunião. Nada mais a tratar, o 189 

Vice-Presidente Eliandro Araújo encerra esta reunião e eu, Conselheira Secretária Maria 190 

Emília Álvares, lavrei a presente ata que receberá assinatura digital minha e do Vice-191 

Presidente Eliandro Araújo. São Luís, 30 de maio de 2020. 192 

 
 
         Eliandro Rômulo Cruz Araújo 

Conselheiro Vice-Presidente do CRP-MA 
Maria Emília Miranda Álvares 

Conselheira Secretária do CRP-MA 
 


