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Ata da 91ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto 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”, ou 3 

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

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

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

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 da 8 

Portaria Circular nº 003/2020 deste Regional e as prorrogações destes normativos, estão 9 

presentes o Conselheiro Presidente em exercício Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a 10 

Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Presidente da COF Ana 11 

Letícia Barbosa Lima, Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, o 12 

Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, o Conselheiro Presidente 13 

da Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Ivone 14 

de Oliveira Ferreira, a Conselheira Vanessa da Silva Alves e o Conselheiro Thiago Filipe 15 

Linhares Santos. Também estão presentes como convidados o Coordenador Geral Josman 16 

Raimundo de Sousa Júnior, a Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, o 17 

Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira, o Assessor Contábil Ascemiro 18 

Soares Costa e a Assistente Administrativa Giordana Raphaella Santana Torres Sousa. A 19 

Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo está afastada 20 

temporariamente conforme Portaria CRP-MA n° 021/2020. Justificaram ausência a 21 

Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da Comissão de 22 

Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, 23 

a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, a 24 

Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a 25 

Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo, a Assessora Técnica do CREPOP Lívia Maria 26 

Guedes, a Assessora Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele e a Assessora Financeira Daiane 27 

Letícia Freire Azevedo. O Conselheiro Presidente em exercício Eliandro Rômulo Cruz 28 

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

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

Maria Emília Miranda Álvares para secretariar esta 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 Convocatória: 33 

1. APROVAÇÃO DA PAUTA: O Conselheiro Presidente em exercício Eliandro Araújo 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 a pauta e 37 

APROVADA por UNANIMIDADE, com acréscimo do item “8.2. Nota sobre Psicoterapia 38 

ABP” no item 8. OUTROS ASSUNTOS. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da 39 

Ata da 90ª Reunião Ordinária: O Conselheiro Presidente em exercício Eliandro Araújo 40 

informa que a leitura da ata da 90ª Reunião Ordinária do Plenário é no formato individual, 41 

tendo em vista que a referida ata foi enviada antecipadamente aos membros deste 42 

Plenário quando do envio da Convocatória. Após discussão e análise pelo Plenário o 43 

Presidente em exercício Eliandro Araújo abre para votação tendo sido APROVADA por 44 
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MAIORIA a ata da 90ª Reunião Ordinária do Plenário sem retificações. 3. SECRETARIA: 3.1. 45 

Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao Plenário 46 

o Parecer nº 014/2020 indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 9 (nove) 47 

processos de pessoa física de inscrição principal e 1 (um) processo de pessoa física de 48 

reinscrição, tendo emitido parecer favorável por esta Conselheira Secretária, informa ao 49 

Plenário que os processos foram protocolados de forma “on line” e que toda a 50 

documentação enviada e necessária para aprovação por este Regional neste período de 51 

Pandemia foi analisada por esta Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, conforme as 52 

Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após análise e discussão pelo Plenário e leitura do 53 

referido parecer foi aberto para votação pelo Presidente em exercício Eliandro Araújo, 54 

tendo o Plenário decidido pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE dos 9 (nove) processos de 55 

inscrição principal e 1 (um) processo de pessoa física de reinscrição referidos no Parecer 56 

de Secretaria nº 014/2020 e analisados nesta reunião. 3.2. Parecer de Título de 57 

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

Halabe submete ao Plenário o Parecer nº 007/2020 apresentando 1 (um) pedido de título 59 

de especialista em psicologia em saúde, indicando ao Plenário que analisou todos os 60 

documentos apresentados e necessários para aprovação por este Regional conforme as 61 

Resoluções do Federal e deste Regional em vigor, que emitiu parecer favorável à 62 

concessão do pedido de título de especialista à profissional que protocolou seu pedido 63 

conforme o parecer que ora submete a este Plenário. Após análise do parecer e de 64 

discussão pelo Plenário o Presidente em exercício Eliandro Araújo abre para votação tendo 65 

sido o pedido APROVADO por UNANIMIDADE pela concessão do título de especialista em 66 

psicologia em saúde (Proc. Adm. n° 01561/2020) à profissional indicado no Parecer nº 67 

007/2020 analisado e apresentado nesta reunião. O Conselheiro Dannilo Halabe informa 68 

ao Plenário acerca de um pedido de psicólogo (CRP22/01684) que recorreu de decisão 69 

anterior deste Regional de não concessão de um pedido de título de especialista após ter 70 

solicitado posicionamento via ouvidoria do CFP. Ocorre que o CFP fez uma colocação 71 

genérica e o psicólogo pede por e-mail uma reanálise do seu caso. Após discussão foi 72 

deliberado que o psicólogo seja respondido que aguarde o resultado do recurso 73 

administrativo encaminhado ao Federal ou que realize uma consulta formal à Comissão de 74 

Título de Especialista apontando o que achar pertinente para que possa receber uma 75 

resposta formal ao seu questionamento e que seja devidamente informado da tramitação 76 

de seu recurso administrativo junto ao Federal. 4. JURÍDICO: 4.1. Informes e outros: A 77 

Assessora Jurídica informa que não há informes da assessoria jurídica para apresentar 78 

nesta reunião. 5. TESOURARIA: 5.1. Informes e outros: O Assessor Contábil Ascemiro 79 

Costa informa ao Plenário acerca de reunião que ocorreu entre a Diretoria do CFP e deste 80 

CRP-MA na segunda-feira, dia 10 de agosto do corrente ano, com a pauta única sobre o 81 

repasse de valores com a rubrica “Fundo de seção”, tendo participado como convidado 82 

pela Diretoria deste Regional; informa ao Plenário que o objeto da reunião foi informar da 83 

decisão do CFP de suspender o repasse do “fundo de seção” que o Federal faz às seções de 84 

Conselhos Regionais, sob a justificativa de que não há respaldo legal para continuidade do 85 

repasse a este CRP-MA pois desde 2013 já foi desmembrado do CRP11. Foi discutido que o 86 

repasse teve continuidade por decisões reiteradas de APAF´s, porém, nesta gestão foi 87 

identificado a questão da legalidade. Após discussões foi sugerido pela Diretoria deste 88 

Regional a continuidade até o final deste ano, devendo este Regional enviar pedido formal 89 

com exposição de motivos para essa continuidade até o final deste ano. Informa ainda que 90 

a decisão já foi formalizada pelo Federal de suspensão deste repasse e que a partir do ano 91 

que vem, caso o pedido de continuidade seja aceito, não irá mais ocorrer. Além disso, 92 
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relata ao Plenário que a suspensão deste repasse financeiro acarretará um prejuízo a este 93 

Regional, pois representa 15% da arrecadação financeira. O Plenário toma ciência. 6. 94 

ASCOM: 6.1. Cronograma de lives: O assessor de comunicação Maurício de Oliveira 95 

apresenta o cronograma de lives programadas para este mês de agosto, indica que a live 96 

PSINAED que ocorrerá dia 13/08 com o tema PRECISAMOS FALAR SOBRE GÊNERO NA 97 

EDUCAÇÃO já está sendo divulgada, sendo a única programada no momento. Informa da 98 

programação dos próximos 2 cards do COF ORIENTA, para dias 14/08 e 28/08, com os 99 

temas "Comunicação de Óbitos" e " Psicologia e Publicidade". Informa sobre o andamento 100 

do link de agendamento de atendimento presencial. 6.2. Link de Denúncias Anônimas – 101 

Retorno dos ajustes: O assessor de comunicação Maurício de Oliveira apresenta ao 102 

Plenário as alterações sugeridas no link que ficará disposto no site oficial deste CRP-MA 103 

acerca do espaço disponível para requerimento de denúncia “on line”. Após análise do 104 

Plenário e discussão, ficou deliberado que a Assessora Técnica Fiscal Thaís Fontinele irá 105 

formalizar um vídeo orientando sobre os procedimentos de denúncia on line no site, vídeo 106 

este que ficará vinculado a este link, devendo ser formalizado e organizado junto com o 107 

Assessor de Comunicação, devendo o vídeo ser apresentado na próxima reunião deste 108 

Plenário para aprovação. 6.3. Informes e outros: Não há mais informes para serem 109 

tratados nesta reunião pela assessoria de comunicação. 7. RELATOS: 7.1. Diretoria: O 110 

Presidente em exercício Eliandro Araújo faz o relato da Diretoria e informa ao Plenário que 111 

as reuniões da Diretoria continuam ocorrendo às terças-feiras; que a Diretoria tem dado 112 

prioridade às organizações de retorno das atividades presenciais; que a Diretoria tem tido 113 

discussões com a COF sobre fiscalizações e orientações e faz os demais relatos da 114 

Diretoria. Após, coloca em discussão da organização da semana de comemoração ao Dia 115 

do Psicólogo, pedindo aos membros do Plenário que possa sugerir temas ou atividades a 116 

serem realizadas entre os dias  24 a 28 de agosto de 2020. Após discussão e sugestões foi 117 

sugerido a realização da Semana do Psicólogo alusivo à comemoração do Dia do Psicólogo 118 

(27/08), com eventos e atividades a serem realizadas nos dias 24 a 28 de agosto, cada dia 119 

com uma atividade, quais sejam: uma mesa de discussão “on line” na plataforma Zoom ou 120 

“live” no Instagram do CRP-MA a ser organizado temas pelas comissões CDH e PsiNaed em 121 

conjunto, bem como COF e COE e um dia com a fala da Presidente deste CRP-MA; foi 122 

sugerido uma mesa sobre o tema psicoterapia em tempos de Pandemia a ser verificado 123 

junto à Conselheira Raissa Palhano, devendo o Coordenador Josman fazer o rastreamento 124 

dos temas e palestrantes com cada comissão e o horário sugerido para encaminhar ao 125 

Assessor de Comunicação para realizar as divulgações, com prazo até o dia 17/08 para 126 

definição dos temas, horários e palestrantes. 7.2.COF: A Conselheira Ana Letícia fazendo o 127 

relato da COF informa ao Plenário que as fiscalizações “on-line” já estão ocorrendo 128 

conforme o Plano de Fiscalização Virtual aprovado pelo Plenário; que já teve uma 129 

fiscalização presencial em que foram a Técnica Fiscal com a Assessora Jurídica; que as 130 

reuniões da COF ficaram paralisadas por indisponibilidade dos membros da comissão mas 131 

devem retornar em agosto. 7.3.COE: A Presidente da COE Ingrid Rodrigues informa ao 132 

Plenário que não apresentará o relatório de atividades desta COE. Que na próxima reunião 133 

irá submeter ao Plenário um parecer de uma denúncia ética para aprovação objetivando 134 

prosseguimento da denúncia; relata ao Plenário que a COE tem recebido pedidos de 135 

declarações de regularidade ética de profissionais através da Secretaria deste Regional e 136 

que pelo e-mail da COE algumas partes de processos éticos tem encaminhado pedido de 137 

informações e a COE tem informado sobre as suspensões de prazos através das Instruções 138 

Normativas emitidas pelo CFP. Informa ainda ao Plenário que recebeu no e-mail da COE 139 

pedido de informações protocolado por advogado da psicóloga Artenira Sauaia e que esse 140 
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pedido foi submetido à COF,  momento em que a Presidente da COF Ana Letícia informa 141 

que a demanda está sendo analisada pela COF e que o Psicólogo Lucas Dannilo Aragão 142 

Guimarães do CRP21 está sendo convidado para colaborar com essa orientação. Ato 143 

contínuo, o Presidente em exercício Eliandro Araújo coloca em apreciação do Plenário 144 

sobre o convite para realizar apenas este único ato, após discussão e análise do Plenário 145 

foi votado e APROVADO por MAIORIA da indicação e convite do Psicólogo Lucas Dannilo 146 

Aragão Guimarães do CRP21 para realização dessa orientação específica. 7.4. CDH: Não foi 147 

apresentado relatos da CDH nesta reunião. 7.5.CREPOP: O Presidente em exercício 148 

Eliandro Araújo informa ao Plenário que o CREPOP submeteu à Diretoria uma pesquisa 149 

acerca dos impactos da Pandemia aos profissionais da Psicologia, pesquisa essa que já será 150 

iniciada pelo CREPOP faltando ajustes acerca do custo e metodologia e sobre a 151 

necessidade de comitê de ética para que a Técnica do CREPOP Lívia Guedes possa 152 

apresentar ao Plenário em momento oportuno. 7.6. Comissões Temáticas e GT´s: Não foi 153 

apresentado relatos das comissões nesta reunião. 8. OUTROS ASSUNTOS: 8.1. Assembleia 154 

Geral de Psicólogo: Foi discutido o texto do Edital de Convocação da Assembleia Geral de 155 

Psicólogo que ocorrerá de forma “on line” no dia 23 de setembro de 2020, tendo sido lido 156 

e apresentado o Edital de Convocação, discutidos e aberto para votação do Plenário pelo 157 

Presidente em exercício Eliandro Araújo, momento em que foi votado e APROVADO por 158 

UNANIMIDADE. Após, foi decidido que na próxima reunião do Plenário será discutido com 159 

a Tesouraria sobre as pautas da Assembleia Geral e o posicionamento do Plenário em 160 

relação ao reajuste ou não das anuidades do exercício de 2021. 8.2. Nota sobre 161 

Psicoterapia ABP: O Presidente em exercício apresenta ao Plenário nota de 162 

esclarecimento da Associação Brasileira de Psiquiatria sobre o exercício da Psicoterapia. O 163 

Plenário toma ciência e foi deliberado que seja encaminhado às(aos) Conselheiras(os) por 164 

e-mail. 9. INFORMES: O Presidente em exercício Eliandro Araújo informa que o CFP emitirá 165 

uma nota do Sistema Conselhos às 100 mil mortes do COVD-19 e que os CRP´s que 166 

concordarem irão assinar a nota em conjunto e emitir um vídeo que será divulgado pelo 167 

CFP. Após, o Presidente em exercício Eliandro Araújo verifica que não há informes a serem 168 

tratados nesta reunião, questiona aos membros do Plenário se há informes, não tendo 169 

recebido nenhuma afirmação. Como não houve mais outros assuntos ou informes a serem 170 

discutidos nesta reunião, nada mais a tratar, o Presidente em exercício Eliandro Araújo 171 

encerra esta reunião e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente 172 

ata que receberá assinatura digital minha e do Presidente em exercício. São Luís, 11 de 173 

agosto de 2020. 174 

 
 
      Eliandro Rômulo Cruz Araújo 

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

Conselheira Secretária do CRP-MA 
             (Presidente em exercício) 


