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Ata da 87ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de junho de dois mil e vinte às 14h00 (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 as 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 Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a 12 

Conselheira Presidente da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o 13 

Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio 14 

Halabe, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira 15 

Amanda da Silva e Silva Araújo e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos. Também 16 

estão presentes como convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa 17 

Júnior, o Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa, a Assessora Financeira Daiane Letícia 18 

Freire Azevedo, a Assessora Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele, a Assessora Técnica do 19 

CREPOP Lívia Maria Guedes, a Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, o 20 

Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira e a Assistente Administrativa 21 

Giordana Raphaella Santana Torres Sousa. Justificaram ausência a Conselheira 22 

Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes 23 

Costa Rodrigues, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira Ivone de 24 

Oliveira Ferreira, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Yram de Olinda 25 

Neves Miranda, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Camila 26 

Gonçalves Ribeiro e a Conselheira Vanessa da Silva Alves. A Conselheira Presidente 27 

Rosana de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e 28 

agradece a participação de todas e todos presentes, momento em que solicita à 29 

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

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

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

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

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 a pauta e APROVADA por MAIORIA, bem como a inclusão da pauta “PARECER DE 37 

TÍTULO DE ESPECIALISTA” no item Secretaria e “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO” no item 38 

Relatos: Diretoria. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 86ª 39 

Reunião Ordinária: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura 40 

e aprovação da ata da 86ª Reunião será na próxima reunião por não ter sido 41 
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encaminhada como subsídio para leitura prévia das(os) Conselheiras(os). 3. 42 

SECRETARIA: 3.1. Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares 43 

submete ao Plenário o Parecer nº 010/2020 indicando que analisou todos os pedidos e 44 

documentos de 6 (seis) processos de pessoa física de inscrição principal, com parecer 45 

favorável por esta Conselheira Secretária, que ambos os processos foram protocolados 46 

de forma “on line”. Após análise e discussão pelo Plenário e leitura do referido parecer 47 

foi aberto para votação pela Presidente Rosana de Figueiredo, tendo o Plenário decidido 48 

pela APROVAÇÃO por MAIORIA dos 6 (seis) processos referidos no Parecer de Secretaria 49 

nº 010/2020 e analisados nesta reunião. 3.2. Levantamento dos profissionais que não 50 

fizeram a transferência do CRP11 para o CRP22: A Conselheira Maria Emília informa 51 

que foi identificado que existem ainda profissionais que não fizeram a transferência do 52 

CRP11 para o CRP22; que existe uma Resolução de Cancelamento “ex officio”, porém 53 

não foi realizado por não ter sido confirmado a notificação ao profissional e que este 54 

processo de cancelamento ficou paralisado até a presente data. Após discussão ficou 55 

deliberado dar prosseguimento neste processo, fazendo primeiro o levantamento desse 56 

quantitativo para ser discutido no Plenário posteriormente. 3.3. Parecer de Título de 57 

Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo 58 

Halabe submete ao Plenário o Parecer nº 004/2020 apresentando 2 (dois) pedidos: 1 59 

título de especialista em psicologia do trânsito e 1 título de especialista em avaliação 60 

psicológica, indicando que analisou todos os documentos apresentados e emitiu parecer 61 

favorável à concessão de ambos. Após análise do parecer e de discussão pelo Plenário a 62 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação tendo sido ambos os 63 

pedidos APROVADOS por MAIORIA. Após o Conselheiro Dannilo Halabe informa que o 64 

prazo de solicitação do título de especialista em avaliação psicológica por tempo de 65 

prática profissional tinha finalizado no dia 1 de junho, conforme artigos 5º e 6º da 66 

Resolução CFP 13/2007. A Conselheira Rosana Figueiredo questiona se o prazo não havia 67 

sido alterado em razão da paralização dos processos administrativos em virtude da 68 

Pandemia do COVID-19. O Conselheiro Eliandro solicita então, que consulte o CFP sobre 69 

tal demanda e que caso haja uma nova solicitação de algum psicólogo para concessão 70 

de título dessa natureza, que se aguarde a resposta do CFP para dar continuidade ao 71 

processo.  O plenário aprova a sugestão do Conselheiro. 4. JURÍDICO: 4.1. Alteração da 72 

Resolução de Atendimento “on-line” – Apresentação do Formulário Anexo: A 73 

Assessora Jurídica Aline Nesello pede que a Técnica Fiscal Thaís Fontinele pudesse 74 

apresentar, por conta de ter sido produzido pela COF, tendo a psicóloga e fiscal Thaís 75 

Fontinele apresentado e feito as devidas considerações. Após apresentação e discussão 76 

a Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação tendo sido APROVADO por 77 

MAIORIA, com ressalva ao item C a ser ajustada a redação. O Plenário toma ciência. 5. 78 

TESOURARIA: 5.1. Levantamento de inadimplentes: A Assistente Financeira Daiane 79 

Azevedo apresentou através de tabela. O Plenário toma ciência. 5.2. Informes e outros: 80 

Não há outros informes a tratar nesta reunião. 6. ASCOM: 6.1. Cronograma “lives”: O 81 

Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira faz a apresentação do cronograma das 82 

“lives”, das que já foram realizadas, indicando o quantitativo de participantes, conforme 83 

o quadro que apresentou e ficará como anexo a esta ata; indica que o crescimento nas 84 

participações tem sido significativo, bem como apresenta ainda o cronograma das 85 

“lives” a serem realizadas no mês de junho. 6.2. “Link” para denúncia anônima: O 86 



 

 

3 

Assessor de Comunicação apresenta o formulário para denúncia anônima para que 87 

profissionais e sociedade possam realizar denúncia de forma anônima, caso queiram, 88 

tendo sido demonstrado o local de disposição desse “link” no site oficial. Após discussão 89 

foram sugeridas modificações para que sejam realizadas e reapresento na próxima 90 

reunião. 6.3. Informes e outros: O assessor de comunicação Maurício de Oliveira 91 

informa ao Plenário que a visibilidade das mídias publicadas nos canais de comunicação 92 

deste Regional tem sido satisfatória e com muitos compartilhamentos, bem como a 93 

participação nas “lives” que já ocorreram. 7. RELATOS: 7.1. Diretoria: A Conselheira 94 

Presidente Rosana de Figueiredo faz o relato da Diretoria informando ao Plenário que 95 

as(os) Diretoras(es) têm monitorado em suas áreas as atividades de todas(os) as(os) 96 

servidoras(es) e que as reuniões da Diretoria estão ocorrendo normalmente nas terças-97 

feiras objetivando alinhamento com os setores, assessores e organização das demandas 98 

que têm recebido; que o GT de concurso público tem avançado para que ainda este ano 99 

possamos avançar com este objetivo; que as articulações políticas continuam 100 

acontecendo e que a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo tem mantido contato 101 

com outros Presidentes de CR´s e com o Federal no objetivo de alinhar ações do Sistema 102 

Conselhos neste momento de Pandemia e que neste momento encontra-se 103 

participando da APAF por vídeo conferência A Conselheira Maria Emília faz o relato da 104 

reunião que participou ontem (09/06) com o Federal para tratar sobre tecnologia da 105 

informação no Sistema Conselhos, que o programa que será implantado já foi 106 

implementado em outros Conselhos de Classe como de Farmácia, Enfermagem e na 107 

OAB; que participou com o Assessor Contábil Ascemiro Costa, que foi apresentado o 108 

trabalho do GT do Federal acerca da implantação desse sistema e um facilitador da 109 

empresa contrata BRC, que alguns CR´s já estão com a implantação quase concluída 110 

como os de São Paulo (CRP06) e do Paraná (CRP08); que as técnicas e procedimentos 111 

desse novo sistema é mais elevado que o da IMPLANTA que é utilizado hoje; que 112 

estamos apenas no aguardo do contato da empresa para que possamos fazer a 113 

transferência das informações; o Assessor Ascemiro Costa acrescenta que são 4 114 

sistemas: Fiscalização, Contabilidade, Financeiro e Cadastral; acredita que com a 115 

implementação desse sistema os procedimentos de fiscalização irão melhorar. 7.1.1. 116 

APAF: A Presidente Rosana de Figueiredo faz o relato de sua participação na APAF; que 117 

houve discussão de criação de um GT Eleições e que temos um acento neste GT; que foi 118 

tratado acerca de anuidade, porém foi unânime a decisão de congelamento do teto de 119 

2019 por conta da pandemia; foi discutido a necessidade de criar um GT Anuidades e 120 

que este CR também tem acento nesse GT. 7.1.2. Planejamento Estratégico: O 121 

Conselheiro Vice-presidente Eliandro Araújo informa que será retomado o cumprimento 122 

das metas estabelecidas no planejamento estratégico; que organizará reunião com 123 

todos os setores para alinhamento; após faz a apresentação através de slides do que já 124 

foi construído; objetivando consolidar algumas metas até o final deste ano. 7.2.COF: A 125 

Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o relato apresentando o relatório de 126 

atividades do mês de maio, informa que não houve muitas demandas e em seguida 127 

informa sobre a Reunião Nacional das COF´s com a SOE do CFP que ocorreu no dia 04/06 128 

por vídeo conferência; que essa reunião não teve caráter deliberativo e sim de suprir 129 

dúvidas dos CRs acerca de demandas consequentes do período de pandemia, como: 130 

atendimento on-line, cadastro e-Psi; questões sobre estágio em épocas de coronavírus 131 
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e planejamento de fiscalização remota/virtual. 7.3.COE: A Conselheira Presidente 132 

Rosana de Figueiredo questiona a Assessora Jurídica Aline Nesello se há relatos da COE, 133 

informa que não há relatos pois os processos estão paralisados por conta da suspensão 134 

dos prazos pelo CFP; que hoje é a Reunião Nacional das COE´s com o Federal, que 135 

provavelmente a Conselheira Presidente Ingrid Rodrigues deve estar participando, pois 136 

confirmou presença e foi avisada. Após, por conta Diretoria não ter ciência acerca desta 137 

reunião, ficou deliberado que seja criada uma agenda virtual para ser apresentada em 138 

toda reunião semanal e monitorada pelo Coordenador Josman Júnior e que a Assessora 139 

Jurídica possa verificar a atualização da tabela dos processos éticos e requerer da 140 

Presidente da COE o relato sobre essa reunião para a próxima reunião. 7.4. CDH: A 141 

Conselheira Presidente da CDH Raissa Palhano faz o relato da comissão informando 142 

sobre o Encontro Nacional das CDH´s do Sistema Conselhos que ocorreu no dia 27/05 143 

por vídeo conferência, que a Conselheira Ivone Ferreira participou como representante 144 

da CDH deste Regional, que o principal encaminhamento foi o alinhamento nacional de 145 

ações das CDH´s em relação ao cenário político atual e a definição sobre o dia fixo das 146 

reuniões entre CDH´s e o CFP, foram feitas várias sugestões de como mobilizar 147 

movimentos sociais para discussão sobre esse cenário, democracia e estratégias de 148 

ações conjuntas; que no dia 05/06 a CDH deste Regional reuniu-se virtualmente para 149 

debater sobre o repasse dessa reunião nacional e sobre as próximas ações para este 150 

mês de junho, não se concentrando apenas em “lives”, verificando a viabilidade de 151 

realizar rodas de conversa virtuais, tendo ficado pré-definidas datas e convidadas, como 152 

a Diretora da Casa da Mulher Brasileira e a Juíza da 2ª Vara da Mulher, devendo ser 153 

discutidas sobre violência contra a mulher e sobre os dispositivos de acesso, trâmite e 154 

fluxo da rede de proteção e apoio de enfrentamento ao combate da violência contra a 155 

mulher, objetivando orientar a categoria e a sociedade; bem como a organização em 156 

conjunto com o PsinaEd sobre a questão das aulas on-line ou à distância, tendo a 157 

Coordenadora da PsinaEd Pollianna Galvão sugerido fórum de discussão, momento em 158 

que a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo interveio falando em alterar o nome 159 

para fórum de orientação por conta das novas diretrizes do TCU; foi discutido a 160 

consolidação desse fórum de discussão permanente, momento em que surgiu no 161 

Plenário vários temas como continuidade desse tema de aulas virtuais, retorno às aulas 162 

e a visão da psicologia sobre o contexto atual; novos temas surgiram e que a discussão 163 

possa ser estendida às outras comissões; foi cogitado o planejamento de demais ações 164 

acerca do racismo e esse assunto foi debatido com a Conselheira Ana Letícia, por ser 165 

uma das linhas de discussão da CDH e por ser tema em voga por conta dos 166 

acontecimentos internacionais e nacionais nessa temática acerca do anti-racismo; foi 167 

discutido também sobre a melhor plataforma para ser adotada nesses fóruns e sobre a 168 

emissão de certificado e que houvesse um auxílio técnico nesses fóruns, pois mediar o 169 

discurso sem o suporte técnico não é confortável, devendo ser pensado em uma sala 170 

virtual organizada; ato contínuo a Técnica do CREPOP Lívia Guedes falou que a 171 

plataforma virtual tem sido uma ferramenta importante para divulgação das discussões 172 

das CDH´s do Sistema Conselhos e que a plataforma “zoom” seria uma boa ferramenta 173 

por ser de fácil acesso, tempo, quantidade de participantes e atenderia a categoria do 174 

continente. Após discussão das ações da CDH e dessa questão da sala virtual e do 175 

suporte técnico a Presidente Rosana de Figueiredo falou que será discutido na reunião 176 
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de Diretoria para retornar com uma deliberação ao Plenário sobre esse suporte e sobre 177 

a melhor plataforma virtual a ser adquirida por este Regional. 7.5.CREPOP: A Assessora 178 

Técnica do CREPOP Lívia Guedes faz relato das atividades informando ao Plenário que 179 

após a reunião com o CFP foi decidido que as pesquisas prosseguirão com o 180 

mapeamento, que este mês será sobre prevenção ao suicídio e que as entrevistas acerca 181 

das temáticas das pesquisas estão suspensas para decisão posterior por conta da 182 

pandemia, vez que não foi deliberado entrevistas virtuais, mas que o objetivo é concluir 183 

as pesquisas até o final do ano. 7.6. Comissões Temáticas e GT´s: O Vice-Presidente 184 

Eliandro Araújo informa que se reuniu com as coordenações de Comissões Temáticas e 185 

GT´s na terça-feira (02/06) e que foi alinhado uma dinâmica de atividades e o 186 

alinhamento de acompanhar as ações das comissões e GT´s e sobre diretrizes que 187 

devem seguir para que possamos sistematizar as informações e ações das comissões; 188 

bem como foi deliberado sobre reorganizar o planejamento das comissões e GT´s e que 189 

todas as ações sejam repassadas à Diretoria e foi alinhado sobre a participação de ambas 190 

na construção do planejamento estratégico do CRP-MA. Após foi requerido deliberação 191 

do Plenário acerca dos GT´s de Trânsito, Intervenção Assistida com Animais e Avalição 192 

Psicológica para serem convertidos em Comissões. Após apresentação e discussão ficou 193 

deliberado que esses Grupos de Trabalho possam ser avaliados a partir de relatório 194 

sobre as atividades e sobre planejamento com apresentação de projeto para conversão 195 

em comissão e posterior avaliação e aprovação do Plenário; ficou deliberado ainda que 196 

o Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira possa criar uma agenda fixa de “lives” 197 

com espaço semanal para as comissões objetivando criar uma rotina para a categoria, 198 

deliberações estas APROVADAS por MAIORIA. Ficou deliberado ainda que o Conselheiro 199 

Eliandro Araújo organizará junto com as(os) coordenadores de Comissões e GT´s e as(os) 200 

Presidentes de Comissões Permanentes as datas e temas a serem discutido nessa 201 

agenda semanal de “lives”. O Conselheiro Eliandro Araújo informa que alguns 202 

profissionais, ex-Conselheiras(os) informaram que já pediram a criação de GT´s e/ou 203 

Comissões e não tiveram retorno. Após a Assessora Jurídica Aline Nesello informa que 204 

não tem como votar sobre criação ou não de GT ou Comissão sem a apresentação de 205 

projeto, planejamento e possíveis membros, conforme dispõe o Regimento Interno, 206 

informa ainda que os GT´s e Comissões Temáticas devem ser reavaliados a cada 207 

semestre, seja através de relatório de atividades ou de outra forma com justificativa de 208 

continuidade. Após a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo com a palavra pede 209 

que o Coordenador Josman Júnior possa resgatar esses pedidos e formalizar os 210 

processos de pedido de criação, devendo passar primeiro na Diretoria para 211 

posteriormente ser apresentado aqui ao Plenário para análise e votação e que os atuais 212 

devem requerer a continuidade demonstrando para análise, além disso, resgata que foi 213 

deliberado anteriormente os GT´s e Comissões Temáticas ficariam vinculados às 214 

comissões permanentes para melhor gestão. Acrescenta ainda que este Regional não 215 

tem uma Comissão com o tema Saúde e no contexto atual de pandemia seria de suma 216 

importância uma comissão com o referido tema. 8. OUTROS ASSUNTOS: 8.1. 217 

Padronização de Identidade Visual: Foi apresentado pelo Conselheiro Thiago Linhares 218 

as minutas de identidade visual das comissões. Após análise dos membros do Plenário 219 

e discussão a Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação, tendo sido 220 

APROVADO por MAIORIA. 8.2. Posicionamento do Plenário: 8.2.1. Estágio na 221 
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modalidade remota: A Presidente Rosana de Figueiredo pede que esta pauta vem sendo 222 

discutida seja discutida na próxima reunião por ser matéria ainda em discussão no CFP. 223 

8.2.2. Trabalho voluntário: Foi informado ao Plenário que cada CR deverá encaminhar 224 

posicionamento acerca da nota de trabalho voluntário, tendo a Presidente Rosana de 225 

Figueiredo informado que foi criado um Grupo de Trabalho Nacional para discutir a 226 

construção dessa nota, por conta disso, devendo aguardar o posicionamento desse GT 227 

para depois voltarmos a discutir essa pauta. 8.2.3. Serviços Essenciais em Psicologia:  A 228 

Presidente Rosana de Figueiredo traz ao Plenário a construção do posicionamento deste 229 

CRP-MA acerca de nota sobre serviços essenciais em psicologia encaminhada pelo CFP 230 

para contribuição/posicionamento pelos Regionais, ou seja, o Regional que concordar 231 

deverá assinar em conjunto com o CFP, nota esta que surgiu a partir de 232 

questionamentos dos CR´s ao CFP; que a minuta da nota foi enviada no e-mail das(os) 233 

Conselheiras(os) deste Plenário e nós devemos construir o nosso posicionamento até 234 

amanhã (11/06). Foi aberto para discussão pelo Plenário, tendo surgido divergências de 235 

opiniões acerca do leque de atendimentos psicológicos, como o Conselheiro Thiago 236 

Linhares que é contrário a realização de avaliação psicológica por meio remoto, tendo 237 

em vista que a maioria dos pacientes tem mobilidade seja física ou cognitiva e não 238 

facilita o atendimento, bem como por falta de materiais ou meios que possam facilitar 239 

o atendimento. Após discussão foi APROVADO por MAIORIA do Plenário pela assinatura 240 

deste Regional em conjunto com o CFP e demais CR´s acerca da nota de serviços 241 

essenciais em Psicologia, com acréscimos que serão construídos pela Conselheiras Ana 242 

Letícia, Raissa Palhano e pelo Conselheiro Thiago Linhares até amanhã (11/06), 243 

momento em que a Conselheira Rosana de Figueiredo encaminhará ao CFP. Não houve 244 

mais outros assuntos ou informes a serem discutidos nesta reunião. Nada mais a tratar, 245 

a Presidente Rosana de Figueiredo encerra esta reunião e eu, Conselheira Secretária 246 

Maria Emília Álvares, lavrei a presente ata que receberá assinatura digital minha e da 247 

Presidente. São Luís, 10 de junho de 2020. 248 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 
Maria Emília Miranda Álvares 

Conselheira Secretária do CRP-MA 
 


