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Ata da 81ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 29 (vinte nove) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), 1 

reúnem-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, o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz 4 

Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira 5 

Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa 6 

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

Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a 8 

Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a 9 

Conselheira Michelle Correa Moucherek, o Conselheiro Péricles de Souza Macedo, a 10 

Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos para 11 

realização da 81ª Reunião Ordinária do Plenário. Também estão presentes como 12 

convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, a Assessora Jurídica 13 

Aline Maria Mendes Pereira Nesello, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de 14 

Oliveira, a Assistente Administrativa Lúcia de Fátima Moraes Barty de Carvalho, o 15 

Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa e a Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele. 16 

Justificaram ausência a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Amanda da 17 

Silva e Silva Araújo, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima e a 18 

Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda. Os demais não justificaram ausência. A 19 

Conselheira Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá 20 

as BOAS-VINDAS e agradece a participação de todas e todos presentes, momento em 21 

que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Álvares para secretariar a presente 22 

reunião, antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está 23 

formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. A Presidente dá 24 

continuidade com a pauta: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Presidente Rosana de 25 

Figueiredo informa os pontos de pauta a serem apreciados nesta reunião e que os 26 

pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo Plenário no início dos trabalhos, 27 

houve votação acerca da inversão da ordem do dia para iniciar por “outros assuntos”, 28 

após análise de todos foi APROVADO por MAIORIA. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 29 

REUNIÃO ANTERIOR: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 80ª Reunião Ordinária: Foi 30 

lida a ata da 80ª Reunião Ordinária do Plenário e aprovada por MAIORIA sem 31 

retificações, tendo sido assinada pelos presentes nesta Reunião. 3. SECRETARIA: 3.1. 32 

Parecer de Secretaria: a Conselheira Secretária Maria Emília Alvares apresenta o Parecer 33 

nº 004/2020 e submete os processos de inscrição principal de pessoa física, reinscrição 34 

de pessoa física, inscrição por transferência de pessoa física, interrupção temporária de 35 

pessoa física e inscrição pessoa jurídica para análise pelos membros presentes do 36 

Plenário. Após terem analisado todos os processos e o parecer da Secretaria, a 37 

Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação, tendo o Plenário decidido pela 38 

APROVAÇÃO por MAIORIA de 28 (vinte e oito) processos de inscrição principal de pessoa 39 

física; 1 (um) processo de reinscrição de pessoa física; 2 (dois) processos de inscrição por 40 

transferência de pessoa física; 1 (um) processo de interrupção temporária de pessoa 41 

física; 1 (um) processo de inscrição pessoa jurídica e 1 (um) processo de interrupção 42 

temporária de pessoa física da Sra. Andreza de Souza Machado foi aprovado com 43 
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ressalva, ou seja, caso apresente a comprovação das passagens de entrada e saída da 44 

Europa para comprovação do período de afastamento do Brasil ou a cópia do passaporte 45 

com os carimbos. 3.2. Parecer de Título de Especialista: O Conselheiro Presidente da 46 

Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, apresenta o Parecer 47 

nº 003/2020 submete os processos de pedido de título de especialista e o parecer da 48 

Comissão para análise pelos membros presentes do Plenário. Após, a Presidente Rosana 49 

de Figueiredo abre para votação, tendo o Plenário decidido por MAIORIA pela 50 

concessão de 4 (quatro) títulos de especialista, sendo 3 (três) em Psicologia do Trânsito 51 

aos seguintes profissionais: Adriana Trindade Araújo Rodrigues (CRP22/02077), Carla 52 

Cristini Cunha de Oliveira (CRP22/00075) e Gecilene Santos Siqueira (CRP22/01474); 1 53 

(um) título de especialista em Avaliação Psicológica ao profissional: Eliandro Rômulo 54 

Cruz Araújo (CRP22/00428) e pela não concessão de 2 (dois) títulos de especialista em 55 

Avaliação Psicológica dos seguintes profissionais: Adriana Trindade Araújo Rodrigues 56 

(CRP22/02077) e Gecilene Santos Siqueira (CRP22/01474), por conta da documentação 57 

apresentada não respeitar aos critérios da Resolução do CFP. 3.3. Previsão de entrega 58 

de novas CIP´s na Sede: O Plenário toma ciência da entrega de 28 CIP´s para as(os) 59 

novas(os) profissionais e as demais que não receberam na entrega anterior. Ficou 60 

decidido que a entrega ficará agendada para o dia 13/03 em dois períodos por conta do 61 

espaço, metade dos profissionais às 14h e outra às 16h. As Conselheiras Kassia Martins 62 

e Ana Letícia Lima estarão na entrega junto com a Técnica Fiscal Thaís Fontinele. 4. 63 

TESOURARIA: 4.1. Informes e outros: O Assessor Contábil Ascemiro Costa informa a 64 

necessidade dos setores do CRP-MA e das comissões e grupos de trabalho 65 

encaminharem o relatório de atividades de 2019 para que seja finalizado o relatório de 66 

gestão a ser enviado ao CFP e disponibilizado para a Auditoria quando houver. A 67 

Presidente Rosana de Figueiredo pede que o Coordenador Josman Júnior possa 68 

encaminhar um aviso circular para todos os setores, comissões e grupos de trabalho que 69 

têm o prazo até dia 15/03 para encaminharem seus relatórios para o e-mail da 70 

Coordenação e Contabilidade. 5. JURÍDICO: 5.1. Minuta de Alteração da Resolução CRP-71 

MA nº 001/2016 de inscrição: A Assessora Jurídica pede para ser discutido na próxima 72 

reunião e que enviará a minuta antecipadamente para destaques do Plenário 73 

objetivando diminuir o tempo de discussão para aprovação. O Plenário aprova o 74 

adiamento. 5.2. Minuta de Alteração do PCCS: A Assessora Jurídica pede para ser 75 

discutido na próxima por não ter finalizado. O Plenário aprova o adiamento. 5.3. 76 

Convênio Bristol: A Assessoria Jurídica apresenta a proposta de parceria do Hotel Bristol 77 

com extensão nacional. Após verificação pelo Plenário do valor e do percentual de 78 

desconto foi SUSPENSO a aprovação para que possa ser questionado junto ao Hotel e 79 

negociado um valor menor para que possa ser reapreciado pelo Plenário, ficando com a 80 

Coordenação a responsabilidade de verificar nova proposta. 6. RELATOS: 6.1. 81 

DIRETORIA: A Diretoria tem feito esforços para organizar a agenda do mês de março e 82 

que realizou 2 (duas) reuniões neste mês e tem tido uma aproximação com os servidores 83 

e as atividades diárias no Conselho. 6.2. COF: A Conselheira Kátia explicou ao Plenário 84 

sobre os processos de avaliação de cadastro na plataforma E-Psi e apresentou uma 85 

proposta de organização de critérios para a avaliação desse cadastro, pois até o 86 

momento isso ainda não havia sido formalizado. A Comissão fez uma proposta de 87 

alteração da Resolução que aprova o cadastro no E-Psi. A presidente Rosana de 88 

Figueiredo encaminhou a situação para ser avaliada pela Assessoria Jurídica, ao 89 

entender que a criação de novos critérios para análise do cadastro deve considerar a 90 
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legislação vigente do CFP.  A Conselheira Kássia informou que se reuniu com a Fiscal 91 

Thaís para o planejamento dos Fóruns de Orientação e a temática proposta para o 92 

primeiro fórum é o atendimento psicológico e cadastro no E-Psi. 6.2.1. 93 

POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO SOBRE INTERVENÇÕES EM CASOS DE TEA: A 94 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre esta pauta informando ao Plenário 95 

que este assunto foi necessário por conta de vários processos éticos e denúncias que 96 

este Regional tem recebido e por conta disso este Plenário deve formalizar eventos para 97 

que a categoria seja envolvida e que a sociedade possa também ser convidada a 98 

participar dos eventos. Após discussão foi proposto a realização de um Fórum de 99 

Discussão sobre intervenção para casos de TEA a ocorrer na primeira quinzena de abril 100 

com local e horário a definir posteriormente; produção de vídeos sobre essa temática 101 

para veicular nas redes sociais; articular diálogo com o CRM sobre prática/autonomia 102 

profissional do psicólogo nesta temática. 6.3. COE: Por motivos pessoais, comunica a 103 

saída da psicóloga Neylla Cristhina Pereira Cordeiro (CRP 22/01934) da Comissão e 104 

informa que as atividades estão prosseguindo. 6.4. CDH: A presidente da Comissão, 105 

Raíssa Palhano apresentou o relatório de atividades realizadas, informando que houve 106 

reunião da CDH no dia 13/02/2020. Sugeriu-se os temas do Autismo e Socioeducação 107 

para serem abordados pela Comissão nessa gestão atual. Apresentou-se as instituições 108 

parceiras do CRP-MA: Defensoria Pública (psic. Patrícia, defensoras Ana Flávia, Ana 109 

Loreana e Mariana); Comitê de Prevenção e Combate a Tortura; TJ (psic. Paulo 110 

Guilherme); ABRASME (psic. Janete); SMDH (Jô Gamba, Nelsivania, Wallyson e Fabiana); 111 

SEDIHPOP (Jhonathan e Ayrton) - Infância (Lissandra), - Pessoas com Deficiência 112 

(Beatriz), - Povos Tradicionais (Francisco das Chagas). Outras parcerias já consolidadas: 113 

Casa da Mulher Brasileira (diretora Susan), TJ Vara da Mulher (Juíza Lúcia Helena); 114 

Ambulatório de Sexualidade do HU (ginecologista Edyane). Apresentou-se a Minuta da 115 

Nota Técnica sobre Violência contra a Mulher elaborada pela psicóloga Almerinda 116 

Botelho Prazeres (CRP 22/02293). A presidente Rosana de Figueiredo solicitou que a 117 

Comissão reveja a Minuta e a apresente na Reunião da Diretoria na próxima terça-feira 118 

(03/03). 6.5. COMISSÕES TEMÁTICAS E GT´S: A Presidente Rosana de Figueiredo 119 

informa que somente a Comissão de POT encaminhou relatório, que foi apresentado 120 

pelo Conselheiro Vice-presidente Eliandro Araújo e membro da Comissão POT, informou 121 

que as atividades serão retomadas no segundo semestre e apresenta os novos membros 122 

e a Coordenadora será a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda e os demais 123 

membros são Amanda Araújo, Eliandro Araújo, Maria Aparecida Bessa, Daniele 124 

Monteiro Sanches Oliveira e Nathaja Falcão de Oliveira. A Conselheira Presidente 125 

Rosana de Figueiredo coloca em apreciação pelo Plenário e os membros foram 126 

APROVADOS por MAIORIA. Ficou deliberado que as demais Comissões e GT´s sejam 127 

comunicados pela Coordenação para apresentarem o relatório de gestão até a próxima 128 

reunião ordinária deste Plenário. 7. ASCOM: 7.1. ATUALIZAÇÃO DO SITE: O Assessor de 129 

Comunicação Maurício de Oliveira pediu para ser discutido na próxima reunião, tendo 130 

sido aprovado pelo Plenário. 7.2. Informes e outros: Prejudicado pelo pedido de 131 

adiamento. 8. OUTROS ASSUNTOS: 8.1. Alteração do Calendário: A Presidente Rosana 132 

de Figueiredo apresenta ao Plenária a alteração das datas de Reunião Plenária das 133 

terças-feiras para sextas-feiras e que as(os) Conselheiras(os) possam se programar para 134 

a Plenária Ética que ocorrerá no dia 27/03. Colocando em apreciação do Plenário, foi 135 

APROVADO por MAIORIA. 8.2. Programação do mês de março/2020: A Conselheira 136 

Tesoureira Nelma da Silva, responsável pela programação do mês da mulher, apresenta 137 
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ao Plenário a minuta da programação para o mês de março com a proposta de iniciar no 138 

dia 06/03 com uma Roda de Conversa em parceria com a CDH e CREPOP  com o tema 139 

“Quem somos e onde estamos?”, objetivando valorizar as primeiras mulheres 140 

psicólogas do Maranhão, as desbravadoras, como estão e como está o mercado de 141 

trabalho e valorizar o “ser mulher”. Informou também as demais propostas para serem 142 

realizadas ao longo do mês e realizar também Rodas de Conversas itinerantes em 143 

Imperatriz, Balsas e Tasso Fragoso. O Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira 144 

também apresentou a proposta de mídia para o mês de março, com o objetivo de 145 

alcançar rádio, TV, jornal, revista, redes sociais, site, e-mail marketing, após apresentar 146 

o plano de mídia informa que faltam fechar as datas, apresentou os pontos fortes e 147 

pontos fracos e a frequência das repetições de cada mídia. Após apresentação da 148 

Conselheira Nelma da Silva e do Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira, a 149 

Presidente Rosana de Figueiredo abriu para discussão do Plenário para posterior 150 

apreciação e aprovação, foi aberto para votação, tendo sido votado frase de destaque: 151 

“ISSO É COISA DE MULHER. PORQUE TUDO É!” foi APROVADA por UNANIMIDADE; foi 152 

votado a imagem NÃO APROVADA por MAIORIA, tendo sido deliberado que o assessor 153 

de comunicação possa apresentar outra imagem indicando etnias ambas programações; 154 

em relação às mídias foi colocado em votação e foi APROVADO por MAIORIA as mídias 155 

de jornal, outdoor e faixas fixas; em relação aos brindes foi APROVADO por MAIORIA 156 

adesivos, canetas, prisma de mesa e camisa (50 quantidades); foi votado também o 157 

orçamento da programação de março que foi apresentada pelo Assessor Contábil 158 

Ascemiro Costa tendo sido APROVADO por MAIORIA. Após o Plenário deliberou sobre 159 

os representantes para falar da temática da mulher em situação de violência em Rádio 160 

e TV, sendo as Conselheiras Raissa Palhano para Rádio e Nelma da Silva para a TV. Nada 161 

mais a tratar, a Presidente Rosana Figueiredo encerra esta reunião e eu, Conselheira 162 

Secretária Maria Emília Álvares, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pela 163 

Presidente Rosana de Figueiredo. São Luís, 29 de fevereiro de 2020. 164 

 
          ---------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 
 


