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Ata da 93ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), 1 

reúnem-se as(os) Conselheiras(os) do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia do 2 

Maranhão – CRP-MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet 3 

“ZOOM”, ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, considerando as 4 

recomendações técnicas e das autoridades mundiais e nacionais acerca do confinamento 5 

social e da não circulação de pessoas para evitar contágio e propagação do vírus COVID-19, 6 

bem como as recomendações do Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto 7 

Estadual nº 35.672/2020 do Governo do Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, 8 

bem como da Portaria Circular nº 003/2020 deste Regional e as prorrogações destes 9 

normativos, estão presentes a Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de 10 

Figueiredo, o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira 11 

Tesoureira Nelma Pereira da Silva e a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes 12 

Costa Rodrigues. Também estão presentes como convidados o Coordenador Geral Josman 13 

Raimundo de Sousa Júnior, o Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa, a Assessora 14 

Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, o Assessor de Comunicação Maurício Batista 15 

de Oliveira, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo e a Assistente 16 

Administrativa Giordana Raphaella Santana Torres. As(os) demais Conselheiras(os) não 17 

justificaram ausência. A Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 18 

preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de 19 

todas e todos que estão presentes, momento em que solicita à Conselheira Tesoureira 20 

Nelma Pereira da Silva para secretariar esta reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem 21 

do dia, verifica que o QUÓRUM não está formado conforme art. 71 do Regimento Interno 22 

deste Regional, por conta disso, SUSPENDE a presente reunião para ser reiniciada no dia 23 

19/09/2020 às 9h00. A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo encerra a presente 24 

reunião por conta da falta de quórum e DELIBERA que o Coordenador Geral Josman Júnior 25 

possa encaminhar a RECONVOCATÓRIA aos membros do Plenário e servidores e eu, 26 

Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, lavro a presente ata, por ter secretariado a 27 

presente reunião, que receberá assinatura digital minha e da Presidente. São Luís, 15 de 28 

setembro de 2020. 29 

 30 

 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Nelma Pereira da Silva 

Conselheira Tesoureira do CRP-MA 
 31 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de dois mil e vinte às 9h00 (nove horas), 32 

reúnem-se as(os) Conselheiras(os) do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia do 33 

Maranhão – CRP-MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet 34 

“ZOOM”, ou seja, de modo remoto por vídeo conferência, considerando as 35 

recomendações técnicas e das autoridades mundiais e nacionais acerca do confinamento 36 

social e da não circulação de pessoas para evitar contágio e propagação do vírus COVID-19, 37 

bem como as recomendações do Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto 38 

Estadual nº 35.672/2020 do Governo do Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, 39 

bem como da Portaria Circular nº 003/2020 deste Regional e as prorrogações destes 40 

normativos, estão presentes a Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de 41 
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Figueiredo, a Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira 42 

Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa 43 

Lima, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, o Conselheiro Presidente da 44 

Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, o Conselheiro 45 

Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira Yram de Olinda Neves 46 

Miranda, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira, a Conselheira Michelle Correa 47 

Moucherek e a Conselheira Vanessa da Silva Alves. Também estão presentes como 48 

convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo de Sousa Júnior, o Assessor Contábil 49 

Ascemiro Soares Costa, o Assessor de Comunicação Maurício Batista de Oliveira, a 50 

Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, a Assessora Financeira Daiane 51 

Letícia Freire Azevedo e a Assistente Administrativa Giordana Raphaella Santana Torres. 52 

Justificaram ausência o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a 53 

Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente 54 

da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, a Conselheira Kassia de Sousa 55 

Martins, a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Amanda da Silva e Silva 56 

Araújo, o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos, a Assessora Técnica do CREPOP Lívia 57 

Maria Guedes e a Assessora Técnica Fiscal Thaís Pinto Fontinele. A Conselheira Presidente 58 

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-59 

VINDAS e agradece a participação de todas e todos que estão presentes, momento em 60 

que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar esta 61 

reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está 62 

formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade 63 

inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Conselheira 64 

Presidente Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na 65 

Convocatória e repetidos na Reconvocatória a serem apreciados nesta reunião e que os 66 

pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo Plenário neste momento de início dos 67 

trabalhos, após análise, a pauta foi APROVADA por MAIORIA, com inclusão das seguintes 68 

pautas: “9.1. Adesão à nota do CFP contra a atual política de uso de drogas”; “9.2. 69 

Indicação para participar no dia 21/09 de comemoração pelo dia da pessoa com 70 

deficiência” e “9.3. Comemoração de 30 anos de regulamentação do SUS”. 2. APROVAÇÃO 71 

DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 92ª Reunião Ordinária: A Conselheira 72 

Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura da ata da 92ª Reunião Ordinária do 73 

Plenário é no formato individual, tendo em vista que a referida ata foi enviada 74 

antecipadamente aos membros deste Plenário quando do envio da Convocatória. Após 75 

discussão e análise pelo Plenário a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para 76 

votação tendo sido APROVADA por UNANIMIDADE a ata da 92ª Reunião Ordinária do 77 

Plenário sem retificações. 3. DIRETORIA: 3.1. Avaliação de Gestão (09/2019 a 09/2020): A 78 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que conforme dispõe a 79 

Lei Federal nº 5.766/71 em seu artigo 8º que anualmente os Conselhos Federal e Regional 80 

de Psicologia anualmente devem eleger sua Diretoria, como a gestão iniciou em setembro 81 

de 2019 agora seria o período correto de eleger novamente, mas antes acha importante 82 

que o Plenário e os servidores do Conselho possam fazer a avaliação deste primeiro ano de 83 

gestão. Após abriu fala a todas(os) presentes e aos servidores. As falas de todas(os) foi no 84 

sentido de que a gestão foi positiva e comparativamente os Plenários tem evoluído de 85 

gestão a gestão, deixando legados um para o outro; que nesta gestão percebemos mais 86 

maturidade tanto dos membros do Plenário quanto das ações e atividades em prol da 87 

administração do Conselho e de visibilidade para a categoria e em prol da categoria, que é 88 

o foco principal. 3.2. Eleições da Diretoria para o interstício 09/2020 a 09/2021: A 89 
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Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo, dando continuidade, informa ao Plenário 90 

que a atual gestão da Diretoria tem interesse em continuar, cada um nos seus respectivos 91 

cargos, entretanto, questiona ao Plenário se dentre as(os) Conselheiras(os) efetivos há 92 

algum que gostaria de concorrer a um cargo da Diretoria para posteriormente abrir para 93 

votação. Não havendo nenhuma candidatura a Conselheira Presidente abre para votação 94 

informando que os membros da Diretoria presentes irão abster-se da votação, após, 95 

discutidos e votados, o Plenário deste CRP-MA decide pela APROVAÇÃO por MAIORIA, 96 

pela recondução da Diretoria atual para o interstício 09/2020 a 09/2021, qual seja: 97 

Presidente: Conselheira Rosana Mendes Éleres de Figueiredo; Vice-Presidente: 98 

Conselheiro Eliandro Rômulo Cruz Araújo; Secretária: Conselheira Maria Emília Miranda 99 

Álvares e Tesoureira: Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva. 4. SECRETARIA: 4.1. 100 

Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao Plenário 101 

o Parecer nº 016/2020 indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 18 102 

(dezoito) processos de pessoa física de inscrição principal, tendo emitido parecer 103 

favorável. Informa ao Plenário que os processos foram protocolados de forma “on line” e 104 

que toda a documentação enviada e necessária para aprovação por este Regional neste 105 

período de Pandemia foi analisada por esta Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, 106 

conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após análise e discussão pelo Plenário, o 107 

parecer foi lido e discutido e a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abriu a 108 

votação, tendo o Plenário votado pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE, dos 18 (dezoito) 109 

processos de pessoa física de inscrição principal, conforme Parecer de Secretaria nº 110 

016/2020. 4.2. Parecer de Título de Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de 111 

Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe submete ao Plenário o Parecer nº 112 

008/2020 apresentando 1 (um) pedido de título de especialista em avaliação psicológica e 113 

2 (dois) pedidos de título de especialista em psicologia do trânsito. Informa ao Plenário 114 

que analisou todos os documentos apresentados e necessários para aprovação por este 115 

Regional, conforme as Resoluções do Federal e deste Regional em vigor, bem como emitiu 116 

parecer favorável à concessão dos pedidos de título de especialista aos profissionais que 117 

protocolaram seus pedidos conforme o parecer que ora submete a este Plenário. Após 118 

análise do parecer e de discussão pelo Plenário a Conselheira Presidente Rosana de 119 

Figueiredo abre para votação tendo sido decidido pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE de 120 

concessão de título de especialista em avaliação psicológica para a profissional inscrita no 121 

CRP22/00709 (Proc. Adm. n° 01647/2020) e pela concessão de título de especialista em 122 

psicologia do trânsito para as(os) profissionais inscritos no CRP22/00405 (Proc. Adm. n° 123 

1574/2020) e CRP22/02786 (Proc. Adm. n° 01749/2020), conforme indicado no Parecer nº 124 

008/2020 analisado e apresentado nesta reunião. 5. JURÍDICO: 5.1. Resolução de 125 

Inscrição – Agendar Extraordinária: A assessora jurídica Aline Nesello informa ao Plenário, 126 

que desde o final do ano de 2019 está fazendo análise e reuniões com a Secretaria deste 127 

Regional acerca da Resolução de Inscrição de pessoa física e jurídica deste Regional n° 128 

001/2016 objetivando sua alteração, tendo em vista que já sofreu modificações por outras 129 

resoluções e postaria de alguns de seus artigos, bem como devido ao fato do CFP ter 130 

alterado critérios para registro de pessoa jurídica no Sistema Conselhos de Psicologia 131 

através da Resolução CFP n° 006/2019. Informa ainda que alguns setores propuseram 132 

alterações e após compilação de todas as sugestões irá encaminhar ao Plenário para 133 

análise e votação. Após a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo propôs ao Plenário 134 

a data de 10/10/2020 às 9h como data para realização de Reunião Extraordinária para o 135 

fim de análise e aprovação dessa minuta de alteração da Resolução n° 001/2016, tendo o 136 

Plenário se manifestado pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE da data proposta de 137 



 

 

4 

10/10/2020 às 9h para a realização da Reunião Extraordinária do Plenário. 5.2. Informes e 138 

outros: A Assessora Jurídica informa que não há mais assuntos para serem tratado pelo 139 

jurídico nesta reunião. 6. TESOURARIA: 6.1. Organização da Assembleia Geral: A 140 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que a Assembleia Geral 141 

de Psicólogos ocorrerá no dia 23/09/2020 às 19h conforme Edital já publicado no dia 142 

23/08/2020 e pede a participação do Plenário, bem como o alinhamento de 143 

posicionamento no momento da assembleia. A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva 144 

apresenta ao Plenário os slides que serão disponibilizados na assembleia e o plano de ação 145 

deste CRP-MA para 2021.  6.2. Informes e outros: A Conselheira Nelma da Silva pede que 146 

a Assessora Financeira Daiane Azevedo realize a apresentação dos informes da campanha 147 

de regularização e demais questões financeiras do CRP-MA. A Assessora Daiane Azevedo 148 

informa ao Plenário que em 31/08/2020, o total da disponibilidade financeira do CRP-MA 149 

somou R$ 354.919,51 ( Trezentos e cinquenta e quatro mil,  novecentos e dezenove reais e  150 

cinquenta um centavos) uma diferença a maior de 72,33% em relação ao exercício de 151 

2019, que somava no mesmo período o valor R$ 205.951,69 (Duzentos e cinco mil, 152 

novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). O reflexo desse aumento 153 

de caixa do CRP-MA é ocasionado pelo fim dos vencimentos das parcelas da anuidade 154 

2020 que finalizarão entre os meses de setembro e outubro, respectivamente, e da 155 

campanha de regularização de débitos, diferente do que ocorreu em 2019; porém, 156 

informa-se que em 2019 o fluxo de caixa reduziu sobremaneira por conta das adaptações 157 

feitas na nova sede. Indica-se que a disponibilidade financeira é positiva, apesar do 158 

período de pandemia provocada pelo COVID19.  O objetivo atual é se utilizar ferramentas 159 

para arrecadar mais. Referente ao pagamento da anuidade 2020 no dia 31/08/2020, tivemos 160 

o total de 1637 pagantes, sendo 767 na modalidade cota única e 870 na modalidade 161 

parcelada, uma diferença a maior de 11,13 % em relação a anuidade 2019, que teve o total de 162 

1.473 pagantes em comparação ao mesmo período de 2019. Cabe destacar que estamos com 163 

uma tendência de arrecadação, em virtude dos vencimentos da anuidade 2020 estarem 164 

chegando ao fim. Com relação ao pagamento da anuidade PJ há um decréscimo de 50% em 165 

relação a 2019; e esse percentual se mantém constante desde Março/2020. Referente à 166 

campanha de regularização de débitos anteriores a 2020, até o momento tivemos o total de 167 

191 adesões, sendo que 76 profissionais optaram pelo pagamento à vista e 115 optaram pelo 168 

pagamento parcelado. Não há mais informes a serem apresentados nesta reunião pela 169 

tesouraria. 7. RELATOS: 7.1. COF: A Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o relato 170 

das atividades da Comissão ao Plenário apresentando o relatório das atividades do mês de 171 

julho com quadro comparativo, indicando que as inscrições no cadastro e-Psi tiveram uma 172 

baixa em relação aos meses anteriores e que as reuniões estão sendo realizadas de 15 em 173 

15 dias. Foi informado ainda, a alteração das reuniões de orientação aos novos inscritos 174 

que estão ocorrendo nos dias 04/09; 18/09 e 02/10 do corrente ano através de vídeo 175 

conferência. 7.2.COE: A Presidente da COE Ingrid Rodrigues justificou ausência e não 176 

encaminhou relatório para ser submetido ao Plenário neste Reunião. 7.3. CDH – 177 

SETEMBRO AMARELO: A Conselheira Ivone Ferreira faz o relato da CDH sobre os eventos 178 

relacionados a temática de prevenção ao suicídio do “Setembro Amarelo”, informando 179 

que os eventos confirmados através de “live” são os que seguem: a) Dia 24/09 às 19 horas 180 

com o tema: “Suicídio no sistema prisional: é possível prevenir?”, tendo como Convidado 1: 181 

Paulo Guilherme (psicólogo TJ) e Convidado 2: Angelo Macedo (psicólogo) e que Mediador: a 182 

definir; b) Dia 25/09 às 15 horas com o Tema: “Suicídio da população LGBTQIA+ e estratégias 183 

de prevenção”, tendo como Convidado 1: Angelo Brandelli Costa (psicólogo), Convidado 2: 184 

Julia Rodrigues Representante do movimento LGBTQIA+ e Mediador: Péricles Macedo 185 
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(psicólogo e conselheiro); c) Dia 25/09 às 19 horas, sendo os temas individualizados com a 186 

Convidada 1: Nádia Guterres - psicóloga (discutindo o suicídio na infância), com o Convidado 2: 187 

Thales Coelho - psicólogo (discutindo o tema: suicídio entre a juventude negra) e como 188 

Mediador: Wallyson; d) Dia 28/09 às 19 horas, com o Tema: “Masculinidade tóxica e suicídio: é 189 

possível previnir?”, sendo a Convidada 1: Susan Lucena (Diretora da Casa da Mulher Brasileira), 190 

Convidada 2: Lucia Helena Hiluy (juíza da 2ª Vara da Mulher) e Mediadora: Raissa Palhano 191 

(psicóloga e conselheira). Informa ainda que a CDH tinha proposto o dia 23/09 com o tema 192 

População indígena e a prevenção ao suicídio, porém foi cancelado por conta da Assembleia 193 

Geral de Psicólogos ser no mesmo dia. 7.4. PSINAED: A Conselheira Presidente Rosana de 194 

Figueiredo pede que a Conselheira Vanessa Alves apresente ao Plenário relato da 195 

participação da Comissão PsinaEd sobre a Oficina de Regulamentação da Lei Federal n° 196 

13.935/2019 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas 197 

redes públicas de educação básica promovida pelo CFP. Após, a Conselheira Vanessa Alves 198 

faz duas sugestões trazidas pela PsinaEd: 1) que o CRP-MA possa articular com o poder 199 

público medidas de cumprimento dessa lei, ou seja, medidas de inclusão dos psicólogos na 200 

rede de educação básica, podendo somar forças com o CRESS e 2) que o CRP-MA organize 201 

junto com o CRESS uma capacitação aos profissionais da educação de psicologia e serviço 202 

social sobre essa temática. Após, a Conselheira Vanessa da Silva Alves pede anuência do 203 

Plenário para representar o CRP-MA no evento “II Capacitação do Plano Institucional de 204 

Promoção de Saúde Mental e Prevenção do Suicídio do IFMA”, pois atuará como 205 

mediadora da Mesa Redonda de Abertura no dia 21/09. Na oportunidade, informa que foi 206 

requisitado do IFMA que encaminhasse ofício requerendo representante, porém por 207 

problemas de provedor de internet não foi possível encaminhar em tempo hábil. Após, a 208 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo questionou se o Plenário concordava com a 209 

representação haja vista que a Conselheira Vanessa Alves trabalha no IFMA, não tendo 210 

objeções foi autorizada a falar em nome do CRP-MA no referido evento. 8. ASCOM: O 211 

Assessor de Comunicação Maurício de Oliveira faz alguns informes ao Plenário: sobre a 212 

retratação do Jornal Imparcial acerca de ter colocado a psicologia como área da medicina, 213 

informa que já foi realizada na semana subsequente; sobre o vídeo da COF sobre denúncia 214 

anônima, que está aguardando o roteiro a ser encaminhado pela COF para término e 215 

disponibilização no site; sobre a marcação de atendimentos presenciais pelo site ainda 216 

está em fase de construção e que em 7 dias terá algum formato para apresentar. Não há 217 

mais informes para esta reunião. 9. INFORMES: 9.1. Adesão à nota do CFP contra a atual 218 

política de uso de drogas: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao 219 

Plenário que a Diretoria aprovou “ad referendum” do Plenário da nota que o Federal 220 

encaminhou acerca da atual política de uso de drogas, foi feito por conta do prazo que o 221 

Federal deu para manifestação do CRP-MA. O Plenário toma ciência e homologa a decisão 222 

da Diretoria, tendo sido deliberado que seja a nota encaminhada ao e-mail das(os) 223 

Conselheiras(os). 9.2. Indicação para participação dia 21/09 pela comemoração do dia da 224 

pessoa com deficiência: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao 225 

Plenário que a Diretoria aprovou “ad referendum” do Plenário a indicação do Psicólogo 226 

João de Deus Cabral Júnior (CRP22/00155) para participar no dia 21/09 do evento em 227 

comemoração ao Dia da Pessoa com Deficiência, proposto pelo Sistema Conselhos de 228 

Psicologia. Acrescenta que a indicação “ad referendum” foi feita por conta do prazo que o 229 

Federal deu para manifestação do CRP-MA. O Plenário toma ciência e homologa a decisão 230 

da Diretoria. 9.2.1. Indicação do psicólogo João Cabral para o Fórum do Idoso: Ato 231 

contínuo a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo sugere neste ato a indicação do 232 

psicólogo João de Deus Cabral Júnior (CRP22/00155) para representar o Conselho no 233 
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assento do Fórum Estadual do Idoso, uma vez que ele tem experiência nesta área de 234 

atuação da psicologia, sendo que ele ficará como membro efetivo e a Conselheira 235 

Presidente Rosana de Figueiredo, atualmente membro efetiva, figurará como membro 236 

suplente. Após análise do Plenário e discussão foi decidido pela APROVAÇÃO por 237 

UNANIMIDADE da troca e indicação. 9.3. Comemoração dos 30 anos da Regulamentação 238 

do SUS: A Conselheira Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que hoje a Lei n° 239 

8.080/1990 que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS está comemorando 30 anos 240 

e que a Conselheira Kássia de Sousa Martins sugeriu alguma manifestação do CRP-MA 241 

acerca dessa comemoração. Após análise pelo Plenário, foi decidido que o Conselho irá 242 

divulgar um Card a ser lançado nas redes sociais acerca da temática, foi deliberado ainda 243 

que a Conselheira Kássia Martins possa elaborar o texto e encaminhar ao Assessor de 244 

Comunicação para divulgação. A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo encerra a 245 

presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos e eu, Conselheira 246 

Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente ata, por ter secretariado a presente 247 

reunião, que receberá assinatura digital minha e da Presidente. São Luís, 19 de setembro 248 

de 2020. 249 

 
 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
         Maria Emília Miranda Alvares 

         Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


