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Ata da 82ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de março de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), reúnem-se 1 

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 de Figueiredo, a Conselheira Secretária  Maria Emília Miranda 4 

Álvares, a  Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Ivone 5 

de Oliveira Ferreira, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, 6 

a Conselheira Kassia de Sousa Martins e a Conselheira Vanessa da Silva Alves. Também 7 

estão presentes como convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa 8 

Júnior, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira, a Assessora Jurídica 9 

Aline Maria Mendes Pereira Nesello e a Assistente Administrativa Lúcia de Fátima de 10 

Moraes Barty de Carvalho. Justificaram ausência o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro 11 

Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira 12 

Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente da CDH 13 

Raissa Bezerra Palhano, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira 14 

Michelle Correa Moucherek, a conselheira Amanda Silva e Silva Araújo e a conselheira 15 

Yram de Olinda Neves Miranda. Os demais não justificaram ausência. A Conselheira 16 

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-17 

VINDAS e agradece a participação de todas e todos presentes, momento em que solicita 18 

à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar a presente 19 

reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está 20 

formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade 21 

inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Presidente 22 

Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a 23 

serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados 24 

pelo Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, houve votação tendo 25 

sido votado e APROVADO por MAIORIA. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 26 

ANTERIOR: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 81ª Reunião Ordinária: Foi lida a ata da 27 

81ª Reunião Ordinária do Plenário e APROVADA por MAIORIA sem retificações, tendo 28 

sido assinada pelos presentes nesta Reunião. 3. SECRETARIA: 3.1. Parecer de Secretaria: 29 

a Conselheira Secretária Maria Emília Álvares apresenta o Parecer nº 005/2020 e 30 

submete os processos de inscrição principal de pessoa física, reinscrição de pessoa física, 31 

inscrição por transferência de pessoa física, interrupção temporária de pessoa física e 32 

inscrição pessoa jurídica para análise pelos membros presentes deste Plenário. Após 33 

terem analisado todos os processos e o parecer da Secretaria, a Presidente Rosana de 34 

Figueiredo abre para discussão e votação, tendo o Plenário decidido pela APROVAÇÃO 35 

por MAIORIA de 24 (vinte e quatro) processos de inscrição principal de pessoa física; 2 36 

(dois) processos de inscrição por transferência de pessoa física; 1 (um) processo de 37 

prorrogação de inscrição de secundária; e INDEFERIMENTO por MAIORIA de 1 (um) 38 

processo de cancelamento, sob a seguinte justificativa: A psicóloga requisitante inscrita 39 

no CRP22/01122, ingressou no Tribunal de Justiça do Maranhão – TJ-MA através de 40 

concurso público de provas e títulos concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – 41 

Psicólogo, portanto, sua aprovação e ingresse no TJ-MA deu-se pela condição de ser 42 

psicóloga devidamente registrada em conselho de classe, logo, tal condição é 43 
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prerrogativa para continuar exercendo o cargo, muito embora tenha pedido 44 

cancelamento por estar ocupando cargo comissionado, sem vinculação com a 45 

psicologia, cargo este temporário e que não deixa de desvincular do cargo de analista 46 

judiciário – psicóloga, tendo em vista que ao deixar de ocupar tal cargo, deverá retornar 47 

ao cargo de origem por ser servidora estável do TJ-MA. 3.3. Previsão de entrega de 48 

novas CIP´s na Sede: O Plenário toma ciência da entrega de 24 CIP´s para as(os) 49 

novas(os) profissionais e as demais que não receberam na entrega anterior. Ficou 50 

decidido que a entrega ficará agendada para o dia 20/03 em dois períodos por conta do 51 

espaço, metade dos profissionais às 14h e outra às 16h. A Conselheira Ivone Ferreira 52 

estarão na entrega junto com a Técnica Fiscal Thaís Fontinele. 4. TESOURARIA: 4.1. 53 

Outros: Não foi discutida a pauta da Tesouraria nesta reunião. 5. ASCOM: 5.1. 54 

Alterações no site: O Assessor Maurício de Oliveira informa sobre a alteração no site 55 

oficial e informa o Plenário que muitas campanhas de mídias que são publicadas em 56 

redes sociais não podem ser compartilhadas no site por conta do formato. 5.2. Outros: 57 

O Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira fala sobre a receptividade da 58 

campanha sobre o mês da mulher, do compartilhamento das mídias nas redes sociais e 59 

fala das demais atividades que serão realizadas em comemoração ao dia internacional 60 

da mulher. 6. RELATOS: 6.1. DIRETORIA: A Presidente Rosana de Figueiredo faz um 61 

relato da atividade de abertura da programação em comemoração ao dia da mulher que 62 

aconteceu no dia 06/03. O Congresso de Psicologia Brasileiro solicitou apoio ao CRP-MA 63 

para viabilização da participação de dois conselheiros em mesas  redonda do evento, no 64 

período de 11 a 14 de junho. O conselho aprova a ida dos Conselheiros Rosana 65 

Figueiredo e Péricles Macedo. 6.1.1. Conselhão: A Presidente Rosana de Figueiredo faz 66 

relato ao Plenário da reunião do Conselhão que ocorreu no dia 02/03/2020, por conta 67 

da indisponibilidade dos membros da Diretoria, o Coordenador Geral Josman Júnior foi 68 

representando o CRP-MA na referida reunião. Após, o Coordenador Josman fez o relato 69 

da reunião do Conselhão, disse que as pautas são muito dinâmicas e que a ideia é criar 70 

comissões que abrangem vários conselhos por cada pauta e que foi articulado que uma 71 

das reuniões do Conselhão seja realizado na sede deste Regional, provavelmente em 72 

agosto do corrente ano. 6.2. COF: A Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o 73 

relato da COF informando quantas orientações e fiscalizações, numerando o canal de 74 

atendimento e o assunto, bem como o quantitativo, através de relatório que segue 75 

anexo a esta ata. 6.3. COE: A COE não encaminhou relatório para ser apresentado na 76 

presente reunião. 6.4. CDH: A CDH não encaminhou relatório para ser apresentado na 77 

presente reunião. 6.5. Comissões Temáticas e GT´s: O Coordenador Geral informa que 78 

algumas comissões encaminharam relatórios, que será requerido aos Coordenadores de 79 

Comissões e GT´s a indicação dos seus membros. Foi deliberado a criação de uma 80 

comissão especial par avaliar os relatórios e a criação de novas comissões e GT´s e os 81 

GT´s ficarão sempre vinculados a uma Comissão. A composição dessa Comissão Especial 82 

será os membros deste Plenário a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo, o 83 

Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo e a Conselheira Presidente da CDH Raissa 84 

Palhano. 7. OUTROS ASSUNTOS: 7.1. PROGRAMAÇÃO MÊS DA MULHER: O Assessor de 85 

Comunicação Maurício de Oliveira pediu para ser discutido na próxima reunião, tendo 86 

sido aprovado pelo Plenário. 7.2. PARTICIAPAÇÃO DO CONSELHO NA RECEPÇÃO DOS 87 

INGRESSANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIFACEMA EM CAXIAS-MA: A 88 

Conselheira Vanessa Alves informa ao Plenário do cancelamento do evento na 89 

UNIFACEMA de Caxias-MA sobre a participação do Conselho na recepção dos novos 90 
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integrantes do Curso de Psicologia. Informa ainda sobre as articulações institucionais 91 

que estão sendo realizadas pela Conselheira na região dos Cocais. 7.3. DISCUSSÃO 92 

POLÍTICA: O Instituto Silvia Lane acerca de um manifesto político em defesa da 93 

Democracia sobre uma chamada do Presidente da República Jair Bolsonaro para 94 

manifestação pública contra o Congresso Nacional e o STF, porém a Assessoria Jurídica 95 

do CFP opinou pelo Sistema Conselhos de Psicologia não assinar o manifesto. Diante 96 

disso, a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo requisita dos membros deste 97 

Plenário que encaminhem sugestão para discussão na reunião de presidentes no CFP 98 

sobre essa temática política do atual Governo Federal e para subsidiar, irá enviar para 99 

os membros a carta de manifesto do referido Instituto. 8. INFORMES: Não há informes 100 

a serem tratados nesta reunião do Plenário. Nada mais a tratar, a Presidente Rosana de 101 

Figueiredo encerra esta reunião e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavrei 102 

a presente ata que segue assinada por mim e pela Presidente Rosana de Figueiredo. São 103 

Luís, 10 de março de 2020. 104 

 
         --------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 
 


