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Ata da 80ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), reúnem-1 

se na sede do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região as(os) 2 

Conselheiras(os) do III Plenário deste Regional, presentes a Conselheira Presidente 3 

Rosana Mendes Éleres Figueiredo, a Conselheira Secretária Maria Emília Miranda 4 

Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da 5 

COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia 6 

Barbosa Lima, a Conselheira Presidente da CDH Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro 7 

Dannilo Jorge Escorcio Halabe, o Conselheiro Péricles de Souza Macedo, a Conselheira 8 

Ivone de Oliveira Ferreira, a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Amanda 9 

da Silva e Silva Araújo e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos,  para realização da 10 

80ª Reunião Ordinária do Plenário. Também estão presentes como convidados o 11 

Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, a Assessora Jurídica Aline Maria 12 

Mendes Pereira Nesello, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira, a 13 

Assistente Administrativa Lúcia de Fátima Moraes Barty de Carvalho. Justificaram 14 

ausência a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira Kassia de Sousa 15 

Martins, a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda e o Assessor Contábil Ascemiro 16 

Soares Costa. Os demais não justificaram ausência. A Conselheira Rosana Mendes Éleres 17 

de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a 18 

participação de todas e todos presentes, momento em que solicita à Conselheira 19 

Secretária Maria Emília Álvares para secretariar a presente reunião, antes de abrir os 20 

trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está formado conforme art. 71 do 21 

Regimento Interno deste Regional, informa os pontos de pauta a serem apreciados 22 

nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo Plenário no 23 

início dos trabalhos, houve votação acerca da inclusão de pauta ética, jurídica e da 24 

comissão de averiguação, bem como sobre a inversão da ordem do dia, após análise de 25 

todos foi APROVADO por MAIORIA. A Presidente dá continuidade com a pauta: 1. 26 

APROVAÇÃO DA ATA: 1.1. Leitura e Aprovação da Ata da 79ª Reunião Ordinária: Foi 27 

lida a ata da 79ª Reunião Ordinária do Plenário e aprovada por MAIORIA sem 28 

retificações, tendo sido assinada pelos presentes nesta Reunião. 2. ASSESSORIA 29 

JURÍDICA: 2.1.Processo de Revisão de Registro da Psicóloga Maria Jucilene Silva Guida 30 

de Sousa CRP 22/02106, PA nº 0785/2018: A Assessora Jurídica Aline Nesello apresenta 31 

ao Plenário Processo de Revisão de Registro da Psicóloga Maria Jucilene Silva Guida de 32 

Sousa (CRP22/02106), informando que este processo já foi apreciado pelo II Plenário e 33 

foi decidido pelo CANCELAMENTO EX OFFICIO do Registro Profissional dessa Psicóloga 34 

na 62ª Reunião Ordinária do Plenário ocorrida em 27/10/2018 e aprovada na reunião 35 

posterior ocorrida em novembro de 2018. Ocorre que o referido processo ficou 36 

paralisado até a data de 05/02/2020, quando a Diretoria tomou ciência da paralisação 37 

do processo, foi emitido um despacho de “ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO - 38 

URGENTE” para que desse prosseguimento, haja vista que a profissional nunca fora 39 

notificada da decisão do II Plenário, tendo sido indicado as seguintes propostas, por 40 

força do princípio da moralidade administrativa e por conta do lapso temporal, muito 41 

embora, os efeitos da decisão não terem ocorrido, como dito, por conta da profissional 42 

nunca ter sido notificada. Assim, o Plenário toma ciência e passa a analisar o processo e 43 
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as seguintes propostas: Proposta 1 – que este Plenário RATIFIQUE a decisão do Plenário 44 

anterior tomada na 62ª Reunião Ordinária e que a profissional seja devidamente 45 

notificada e do prazo de 30 (trinta) dias para recorrer ao Conselho Federal de Psicologia 46 

– CFP; Proposta 2 – que este Plenário SUSPENDA a decisão do Plenário anterior tomada 47 

na 62ª Reunião Ordinária e tome outra decisão. Dando continuidade a Conselheira 48 

Presidente Rosana de Figueiredo passou a fase de votos, tendo o Plenário votado e 49 

APROVADO por MAIORIA pela proposta 1, qual seja: RATIFICAÇÃO da Decisão do II 50 

Plenário proferida na 62ª Reunião Ordinária, tendo sido eleito o Conselheiro Dannilo 51 

Jorge Escorcio Halabe para justificar a decisão de CANCELAMENTO EX OFFICIO DO 52 

REGISTRO PROFISSIONAL da Sra. Maria Jucilene Silva Guida de Sousa (CRP22/02106), 53 

conforme o que foi analisado  discutido por este Plenário antes da tomada de votos, 54 

tendo o Conselheiro Dannilo Halabe justificado a decisão deste Plenário nos seguintes 55 

termos: CONSIDERANDO os motivos expostos na 62ª Reunião Ordinária do Plenário do 56 

CRP-MA/22ª Região para o pedido do cancelamento do registro da referida psicóloga, a 57 

saber, o indeferimento do CRP-MA de primeiras inscrições de pessoas formadas na 58 

Faculdade SESPA; CONSIDERANDO a ação do Ministério Público Federal no Tribunal de 59 

Justiça do Maranhão contra essa instituição; CONSIDERANDO que o Conselho Regional 60 

de Psicologia do estado de origem da instituição de ensino apresentada como titulação 61 

da referida psicóloga, apresentou denúncia de que não há graduação em psicologia 62 

funcionando Faculdade SESPA, muito menos existe uma sede da instituição no endereço 63 

apresentado, após realização de visita “in loco” pela Comissão de Orientação e 64 

Fiscalização do CRP-MG; CONSIDERANDO as informações presentes no processo 65 

administrativo nº 0785/2018 que apresenta diversos documentos que subsidiam a 66 

análise desse Plenário. Após, o PLENÁRIO delibera ainda que a Assessoria Jurídica possa 67 

dar prosseguimento nos procedimentos de comunicação oficial à profissional e indicar 68 

o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer ao Conselho Federal desta decisão, devendo o 69 

prazo iniciar-se a partir da data de recebimento do ofício de comunicação. 3. COMISSÃO 70 

DE AVERIGUAÇÃO: A Conselheira Ana Letícia informa ao Plenário que a Comissão de 71 

Averiguação foi formada na 78ª Reunião Ordinária para realizar audiências com os 72 

servidores acerca de perda de bens patrimoniais e que na comissão foi aprovada como 73 

membro a Conselheira Kassia de Sousa Martins, porém ela informou que não poderá 74 

participar por conta de uma viagem que durará 30 dias, sendo assim, submete ao 75 

Plenário a indicação de outro membro para não atrasar essa demanda. Após análise o 76 

Conselheiro Péricles de Souza Macedo colocou-se à disposição o que foi APROVADO por 77 

MAIORIA. 4. RELATOS: 4.1. COE: A Conselheira Presidente da COE Ingrid Rodrigues 78 

apresenta relatos sobre a Comissão de Ética e fala que ambos os processos precisam ser 79 

finalizados pois vários processos estão paralisados, sugere a realização de uma Plenária 80 

Ética no final do mês de março. Após análise o Plenário decidiu pela data de 27 DE 81 

MARÇO DE 2020 iniciando às 9h para realização dessa Plenária. Requereu a inclusão da 82 

profissional NEYLLA CRISTHINA PEREIRA CORDEIRO (CRP22/01934) como membro da 83 

COE por conta do conhecimento dessa profissional em ABA e por conta do quantitativo 84 

de denúncias à psicólogas(os) que adotam essa abordagem. Foi requerido ainda pela 85 

Conselheira Ingrid Rodrigues a agenda da COE com as Assistentes Cartorárias Lúcia Barty 86 

e Giordana Raphaella para todas as terças-feiras pela manhã junto com a Assessora 87 

Jurídica Aline Nesello, iniciando-se na próxima terça-feira com a Assistente Cartorária 88 

Lúcia Barty e com a alternância de ambas para as reuniões plenárias éticas. Após a 89 

Presidente Rosana de Figueiredo coloca para aprovação do Plenário, tendo sido ambos 90 
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os pedidos APROVADOS por MAIORIA. 4.1.1. PAUTA ÉTICA: Apreciação de Pareceres 91 

Éticos acerca de Abertura de Processo Investigativo: Representações Éticas n° 92 

1062/2019, 1070/2019 e 1092/2019, após análise e discussão desses pareceres, a 93 

decisão do Plenário acerca das referidas representações éticas seguiu redigida em atas 94 

distintas. Da apreciação dos pareceres éticos participaram apenas a Conselheira 95 

Presidente Rosana Mendes Éleres Figueiredo, a Conselheira Presidente da COE Ingrid 96 

Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, 97 

o Conselheiro Dannilo Jorge Escorcio Halabe, o Conselheiro Péricles de Souza Macedo, 98 

a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira e a Conselheira Vanessa da Silva Alves. 4.2. COF: 99 

A Conselheira Presidente da COF Ana Letícia apresenta o Relatório de Gestão do ano 100 

2019 da Comissão. Foram realizadas 103 orientações, 368 entregas de CIPs, 04 Fórum 101 

de discussão e demais eventos de orientação da COF. Sobre as Fiscalizações, houve 38 102 

visitas de inspeção, 20 anúncios vistoriados, 31 Pareceres de solicitação de inscrição de 103 

formado há mais de 1 ano, 23 Solicitações de cancelamento, 12 vistorias de processo de 104 

transferência, 21 de Inscrição Secundária, 2 de Reinscrição, 38 Memorandos enviados, 105 

34 Pareceres e 12 reuniões da Comissão. Em sequência, a Presidente da COF apresenta 106 

o Relatório com as atividades realizadas no mês de janeiro, foram estas: 19 orientações 107 

demandas via e-mail, telefone, e na sede; 24 orientações via reunião de entrega de CIP. 108 

A respeito das Fiscalizações foram 4 vistorias de processos de transferência, 6 vistorias 109 

de processos de cancelamento, 4 vistorias de processos de inscrição secundaria, 3 110 

vistorias de processos de prorrogação de inscrição secundária, 2 vistorias de processos 111 

de inscrição após 1 ano de formado e reinscrição, 14 vistorias de cadastro de E-psi e 4 112 

reuniões da COF. A Conselheira Raissa Palhano sugere a COF a ideia de criação de uma 113 

enquete on-line aos psicólogos para que estes possam escolher os temas a serem 114 

abordados no COF Orienta e que nas entregas de CIP, se fizesse um rodízio entre 115 

Comissões e GTs do CRP com apresentações de palestras temáticas sobre a área aos 116 

psicólogos ingressantes. 4.3. CDH: A Conselheira Presidente da CDH Raissa Palhano faz 117 

relato das atividades da CDH e informa ao Plenário que alterou o formato do relatório 118 

indicando as datas dos eventos que participa, o nome do evento, as metas e objetivos 119 

da participação nos eventos, o responsável, número de participantes e resultados 120 

alcançados e pede sugestão do Plenário acerca desse novo formato. Em relação aos 121 

eventos que participou com o tema “JANEIRO BRANCO” percebeu que o quantitativo do 122 

evento foi a ampla divulgação e reafirma que o Conselho tem de rever as parcerias que 123 

fará para eventos futuros. O Plenário toma ciência do relatório. 4.4. DIRETORIA: A 124 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo faz o relato da Diretoria, informa ao 125 

Plenário acerca da finalização das reuniões do Planejamento Estratégico na parte de 126 

alocar os objetivos a serem operacionalizados, que irá repassar ao Plenário para que 127 

fique destacado os responsáveis por cada atividade que o objetivo é melhoria dos 128 

procedimentos internos, da comunicação e da visibilidade do conselho e da política, e 129 

que se for realmente cumprida as propostas do planejamento estratégico o Conselho 130 

terá um funcionamento eficiente; informa ao Plenário sobre a reunião com as Comissões 131 

Temáticas e Grupos de Trabalhos que ocorreu no dia 31/01/2020 neste Regional com o 132 

objetivo de retomar os trabalhos dessas comissões e GT´s e que foi satisfatória, devendo 133 

este Plenário votar sobre as quais serão reativadas e os membros que irão compô-las; 134 

informa ao Plenário sobre a conversa com a Profissional acerca do tema “meditação 135 

cristã”, conforme decisão da 79ª Reunião Ordinária e que a reunião foi satisfatória; que 136 

a Diretoria está em tratativas com a Associação das Mulheres da Carreira Jurídica para 137 
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organização dos eventos do mês de março que é o mês da mulher. O Plenário toma 138 

ciência. 5. TESOURARIA: 5.1. Balanço da Anuidade de 2020: A Conselheira Tesoureira 139 

Nelma da Silva informa ao Plenário acerca do balanço da arrecadação da anuidade de 140 

2020 e pede que a Assessora Financeira Daiane Letícia Azevedo apresente, o que foi 141 

feito com referência até o dia 31/01/2020, resumidamente: Foram 23 atendimentos 142 

presenciais; 196 atendimentos através de telefone ou e-mail; 284 atendimentos através 143 

do whatsapp; 521 profissionais que realizaram pagamento em cota-única; 453 144 

profissionais que realizaram pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2020. A 145 

Conselheira Tesoureira Nelma da Silva informa que em relação a arrecadação do ano 146 

passado (2019) houve um aumento no percentual de 45,87%. O Plenário toma ciência e 147 

parabeniza a atuação da Tesouraria em parceria com as Assessorias Financeira e 148 

Contábil. 5.2. Outros: A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva fala da importância da 149 

parceria que será realizada com a COF quando for realizada a entrega de CIP´s, 150 

acrescentando na apresentação a importância do pagamento da anuidade e das 151 

fiscalizações realizadas pela Fiscal que seja realizado antes uma pesquisa junto ao 152 

Financeiro para que dê ciência à(ao) profissional sobre inadimplência, indicando que 153 

essa parceria poderá auxiliar ainda mais na arrecadação deste Regional e diminuição da 154 

inadimplência que é meta para este ano de 2020.  6. SECRETARIA: 6.1. Parecer de 155 

Secretaria: a Conselheira Secretária Maria Emília Alvares apresenta o Parecer nº 156 

003/2020 e submete os processos de inscrição principal de pessoa física, reinscrição de 157 

pessoa física, inscrição por transferência de pessoa física, prorrogação de inscrição 158 

secundária e cancelamento de pessoa física para análise pelos membros presentes do 159 

Plenário. Após terem analisado todos os processos e o parecer da Secretaria, a 160 

Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação, tendo o Plenário decidido por 161 

UNANIMIDADE pela aprovação de 20 (vinte) processos de inscrição principal de pessoa 162 

física; 1 (um) de reinscrição; 2 (dois) de inscrição por transferência; 1 (um) de 163 

prorrogação de inscrição secundária e 1 (um) de cancelamento de pessoa física; 1 (um) 164 

interrupção temporária de inscrição principal. Após aprovação dos processos foi 165 

deliberado pelo Plenário que a Assessoria Jurídica possa verificar junto às novas 166 

legislações do Federal sobre prazo da Inscrição Secundária. Além disso a Conselheira 167 

Presidente da COF Ana Letícia sobre os procedimentos de cancelamento de registro, que 168 

haja muito vago, com a palavra a Conselheira Secretária Maria Emília fala que sente que 169 

todos os processos referentes a registro profissional e que estão dispostos no parecer 170 

de secretaria devem passar pela Conselheira Secretária para visto e análise, pois não 171 

ocorre, por exemplo no caso de cancelamento e outros. Após discussões foi sugerido 172 

alteração do fluxo dos processos de registro, sendo que todos, antes de serem levados 173 

para o Plenário devem passar pela Conselheira Secretária para análise e visto com 174 

assinatura, haja vista que assina os pareceres contendo todos os processos, além desse 175 

fluxo foi alterado o de cancelamento ficando da seguinte forma: ao ser protocolado 176 

pela(o) profissional o pedido de cancelamento de registro a secretaria irá formalizar o 177 

processo e emitir certidão de regularidade ética, após encaminhar à assessoria 178 

financeira para verificar a regularidade financeira, em caso de dívida tentar realizar 179 

negociação ou assinatura de termo de confissão de dívida, caso a(o) profissional não 180 

queira assinar o termo a assessora financeira deverá emitir uma certidão indicando essa 181 

negativa, após deverá encaminhar o processo à COF para que a Fiscal possa agendar um 182 

encontro com a(o) profissional para entrevista com emissão de termo de entrevista 183 

indicando o motivo do cancelamento, podendo exigir os documentos que achar 184 
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necessário, conforme o que dispõe a Resolução CRP-MA nº 001/2016 e, após ter sido 185 

realizada e juntados os documentos encaminhar para análise da Conselheira Secretária 186 

que remeterá ao Plenário. Ficou deliberado ainda que o Coordenador-Geral Josman 187 

Júnior possa repassar por escrito à Secretaria, Assessoria Financeira e COF o novo 188 

assessora Financeira Daiane Letícia tomado ciência na reunião a pedido do Plenário, 189 

momento em que foram chamadas e ouviram a deliberação. 6.2. Parecer de Título de 190 

Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo 191 

Jorge Escorcio Halabe, apresenta o Parecer nº 002/2020 submete os processos de 192 

pedido de título de especialista e o parecer da Comissão para análise pelos membros 193 

presentes do Plenário. Após, a Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação, 194 

tendo o Plenário decidido por UNANIMIDADE pela concessão de 5 (cinco) títulos de 195 

especialista, sendo 2 (dois) em Avaliação Psicológica aos seguintes profissionais: Tainá 196 

de Britto e Alves (CRP22/00343) e Maria Verbenes Costa Souza (CRP22/01112); 3 (três) 197 

título de especialista em Psicologia do Trânsito aos seguintes profissionais:  Maria 198 

Verbenes Costa Souza (CRP22/01112), Nivalda Georgina Silva (CRP22/00098) e Priscilla 199 

Fernandes Rodrigues (CRP22/00857). 6.3. Previsão de entrega de 15 CIP´s na Sede: O 200 

Plenário toma ciência da entrega de 15 CIP´s para as(os) novas(os) profissionais e as 201 

demais que não receberam na entrega anterior. Ficou decidido que a entrega ficará 202 

agendada para o dia 21/02 no período da tarde, iniciando às 14h e que a Conselheira 203 

Ana Letícia Barbosa Lima estará na entrega junto com a Técnica Fiscal Thaís Fontinele e 204 

que a Assessora Financeira Daiane Azevedo já estará presente também para falar da 205 

anuidade e da importância de pagá-la. 7. ASCOM: 7.1. Atualização do Site do CRP-MA: 206 

O Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira apresenta as atualizações dos 207 

Formulários de Primeira Inscrição (PF), Inscrição Secundária, Transferência e 208 

Cancelamento que estão disponíveis para download no site do CRP-MA. E informa que 209 

o site de transparência está em processo de atualização na parte de atas e portarias. O 210 

Plenário toma ciência. 7.2. Outros: Não teve outros assuntos. 8. DELIBERAÇÕES 211 

INSTITUCIONAIS: 8.1. Ratificação da Comissão de Psicologia e Organização do Trabalho 212 

– POT: A Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que da reunião com as 213 

comissões foi verificado que na 75ª Reunião Ordinária do Plenário, momento em que as 214 

comissões temáticas e grupos de trabalhos foram ratificadas as mesmas que estavam 215 

funcionando no II Plenário a Comissão de POT não foi contemplada, por conta disso, 216 

solicita que o Plenário ratifique esta comissão e que na próxima reunião do Plenário os 217 

membros serão aprovados. Após análise foi APROVADO por MAIORIA. 8.2. Alteração de 218 

membros da Comissão PSINAED: A Presidente Rosana de Figueiredo pede ao Plenário 219 

a aprovação de sua saída da comissão de PsinaEd até que esteja atuando na Diretoria 220 

deste Regional. Após análise foi APROVADO por MAIORIA. 8.3. Alteração das Datas de 221 

Reuniões Plenárias Semanais: 9. INFORMES: 9.1. Participação GT de EAD: O 222 

Conselheiro Dannilo Halabe faz relato sobre sua participação no GT de EAD do Conselho 223 

Federal e informa que já expirou o prazo de resposta acerca de instituições de ensino 224 

superior com suspeita de irregularidade com funcionamento no estado do Maranhão. 225 

Foi deliberado que a Assessora Jurídica encaminhe cópia da denúncia realizada ao 226 

Ministério Público Estadual sobre essas instituições para que o Conselheiro Dannilo 227 

envie ao Federal. 9.2. Estagiários aprendizes: A Presidente Rosana de Figueiredo 228 

informa ao Plenário que após realização das entrevistas para os novos adolescentes e 229 

jovens aprendizes pela Diretoria surgiu uma inquietação acerca da contribuição deste 230 

Regional sobre o desenvolvimento profissional desses adolescentes e jovens. Por conta 231 
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disso foi pedido à Coordenação Geral e ao CREPOP que realizassem um roteiro de 232 

programa de desenvolvimento, tendo sido lido para o Plenário, APROVADO por 233 

MAIORIA e parabenizado Josman e Livia pela construção do referido roteiro. Nada mais 234 

a tratar, a Presidente Rosana Figueiredo encerra esta reunião e eu, Conselheira 235 

Secretária Maria Emília Álvares, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pela 236 

Presidente Rosana de Figueiredo. São Luís, 11 de fevereiro de 2020. 237 

 
      ----------assinada no original---------                         ----------assinada no original--------- 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 
Maria Emília Miranda Álvares 

Conselheira Secretária do CRP-MA 
 


