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Ata da 94ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 
Aos 03 (três) dias do mês de outubro 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 – CRP-2 

MA (22ª Região) através de meio eletrônico por aplicativo de internet “ZOOM”, ou seja, de 3 

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

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

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

do Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto Estadual nº 35.672/2020 do Governo do 7 

Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, bem como da Portaria Circular nº 003/2020 8 

deste Regional e as prorrogações destes normativos, estão presentes a Conselheira Presidente 9 

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, o Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz 10 

Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Kátia Teresinha 11 

Lopes Della Flora, a Conselheira Presidente da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra 12 

Palhano, o Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio 13 

Halabe, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira Yram 14 

de Olinda Neves Miranda, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira. Também estão presentes 15 

como convidados a Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, neste ato 16 

substituindo o Coordenador Geral Josman Júnior em suas férias, a Assessora Financeira Daiane 17 

Letícia Freire Azevedo e a Assistente Administrativa Lúcia de Fátima Morais Barty de Carvalho. 18 

A Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva e a Conselheira Presidente da COE Ingrid 19 

Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a 20 

Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira 21 

Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Amanda da 22 

Silva e Silva Araújo e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos justificaram ausência. A 23 

Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente 24 

reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de todas e todos que estão presentes, 25 

momento em que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para 26 

secretariar esta reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM 27 

está formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade 28 

inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Conselheira 29 

Presidente Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a 30 

serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo 31 

Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, a pauta foi APROVADA por 32 

UNANIMIDADE, com inclusão das seguintes pautas: “3.1. Aprovação da Ata da Assembleia 33 

Geral de Psicólogas(os)”; “4.3. CASO FACEL”; “6.5.1. Convite Reunião NUEP/SUAS”; “6.5.2. 34 

PsinaEd”; “6.5.3. Convite SBPOT”; “7.2. Prorrogação de Estágio da Estagiária do Programa 35 

Menor Aprendiz com a SEMCAS”; “7.3. Prorrogação do trabalho remoto no âmbito do CRP-36 

MA”. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 93ª Reunião Ordinária: A 37 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura da ata da 93ª Reunião 38 

Ordinária do Plenário é no formato individual, tendo em vista que a referida ata foi enviada 39 

antecipadamente aos membros deste Plenário quando do envio da Convocatória. Após 40 

discussão e análise pelo Plenário a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para 41 

votação tendo sido APROVADA por UNANIMIDADE a ata da 93ª Reunião Ordinária do Plenário 42 

sem retificações. 3. RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA GERAL DE PSICÓLOGAS(OS): A Conselheira 43 

Presidente Rosana de Figueiredo inicia a fala acerca da avaliação da Assembleia Geral de 44 

Psicólogas(os) ocorrida no dia 23 de setembro de 2020 através de plataforma virtual por vídeo-45 

conferência, tendo afirmado que foi positiva toda a reunião, com boa participação das(os) 46 
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Conselheiras(os) deste Plenário e com uma quantidade expressiva de psicólogas(os) como 47 

nunca tinha sido antes; demais Conselheiras(os) manifestaram-se sobre a avaliação da 48 

Assembleia e pontuaram que a forma virtual de realização do evento proporcionou maior 49 

participação da categoria e no geral foi avaliado de forma positiva e que a condução de todo o 50 

evento foi tranquilo e as discussões democráticas. 3.1. Aprovação da Ata da Assembleia 51 

Geral: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo pede que a assessora jurídica Aline 52 

Nesello faça a leitura da Ata da Assembleia Geral para ser apreciada pelo Plenário, tendo sido 53 

apresentada de forma virtual e lida, após foi aberto para discussão e votação, tendo sito 54 

realizado retificações no texto e APROVADA por UNINIMIDADE a Ata da Assembleia Geral de 55 

Psicólogas(os) ocorrida em 23 de setembro de 2020 e deliberado que seja encaminhada ao 56 

Setor Contábil e à Conselheira Tesoureira que após a análise de ambos seja publicada no portal 57 

de transparência do CRP-MA. 4. SECRETARIA: 4.1. Parecer de Secretaria: A Conselheira 58 

Secretária Maria Emília Álvares submete ao Plenário o Parecer nº 017/2020 indicando que 59 

analisou todos os pedidos e documentos de 17 (dezessete) processos de pessoa física de 60 

inscrição principal, tendo emitido parecer favorável. Informa ao Plenário que os processos 61 

foram protocolados de forma “on line” e que toda a documentação enviada e necessária para 62 

aprovação por este Regional neste período de Pandemia foi analisada por esta Conselheira 63 

Secretária Maria Emília Álvares, conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após análise 64 

e discussão pelo Plenário, o parecer foi lido e discutido e a Conselheira Presidente Rosana de 65 

Figueiredo abriu a votação, tendo o Plenário votado pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE, dos 66 

17 (dezessete) processos de pessoa física de inscrição principal, conforme Parecer de 67 

Secretaria nº 017/2020 e que as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e Giordana Raphaella 68 

emitam as certidões/declarações de aprovação às(aos) requerente e encaminhem à COF a 69 

quantidade para agendamento da reunião com as(os) novas(os) psicólogas(os). 4.2. Parecer de 70 

Título de Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo 71 

Jorge Escorcio Halabe informa que não há parecer ou pedido de concessão de título de 72 

especialista a ser submetido ao Plenário nesta reunião. 4.3. CASO FACEL: A Conselheira 73 

Secretária Maria Emília Álvares informa ao Plenário que existem pedidos de registro 74 

profissional de egressos da Faculdade FACEL que tem sede no Paraná, faculdade esta 75 

descredenciada pelo MEC em 2019 e com suspeita de fraude na emissão de diplomas e 76 

certificados ou a utilização de seu nome por outras instituições para essa fraudes, que aqui no 77 

CRP-MA foram protocolados 5 pedidos de registro e que a COF recebeu notificação do CRP08 78 

(Paraná) de que há suspeita de realização de curso de psicologia no sistema EAD em nome 79 

dessa faculdade em todo o Brasil. Após discussão, o Plenário DELIBEROU pela SUSPENSÃO da 80 

análise dos registro profissionais de egressos oriundos da FACEL e que seja emitida certidão 81 

para essas pessoas e outras que surgirem, devendo ser a certidão divulgada e que a Assessoria 82 

Jurídica em parceria com a COF elaborem denúncia ao Ministério Público Estadual e ao da 83 

União, devendo já verificar se há indício de fraude com outras instituições de ensino no Estado 84 

do Maranhão no sistema EAD de ensino de cursos de psicologia e que a(o) Conselheira(o) que 85 

tiver conhecimento de cursos suspeitos no Estado possa enviar aos e-mails do jurídico e da 86 

COF informações que subsidiarão nas denúncias. 5. TESOURARIA: 5.1. Informes e outros: A 87 

assessora financeira Daiane Azevedo fez o relato da Tesouraria informando a situação 88 

financeira do CRP-MA, informações sobre a campanha de regularidade e sobre o saldo das 89 

contas bancárias e comparativo entre este período de 2020 e o mesmo em 2019 nos seguintes 90 

termos: Referente ao pagamento da anuidade 2020 no dia 31/08/2020, foi informado que 91 

houve o total de 1733 pagantes, sendo 845 na modalidade cota única e 888 na modalidade 92 

parcelada, uma diferença a maior de 12,75 % em relação a anuidade 2019, que teve o total de 93 

1.537 pagantes em comparação ao  mesmo período  de 2020. Foi destacado que no mês de 94 

setembro houve o total de 114 pagamentos, 96 na modalidade cota única e 18 na modalidade 95 

parcelada, não era o estimado, mas é um quantitativo satisfatório. Com relação ao pagamento 96 
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da anuidade PJ foi informado que houve um decréscimo de 50% em relação a 2019; e esse 97 

percentual vem se mantendo constante desde Março/2020. Referente à campanha de 98 

regularização de débitos anteriores a 2020, foi informado que houve o total de 209 adesões, 99 

sendo que 80 profissionais optaram pelo pagamento à vista e 129 optaram pelo pagamento 100 

parcelado. Foi informado que até o dia 30/09/2020, a disponibilidade financeira do CRP-MA 101 

somou R$ 311.116,85 (Trezentos e onze mil, cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) 102 

uma diferença a maior de 70,05%, em relação ao exercício de 2019 que somava no mesmo 103 

período o valor R$ 182.954,43 (Cento e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro 104 

reais e quarenta e três centavos). Um saldo satisfatório para o período, tendo em vista o 105 

cenário atual, lembrando que o saldo não está levando em consideração os pagamentos 106 

efetuados em 30/09, visto que estes compensam na conta de arrecadação após dois dias a 107 

contar do pagamento. Foi destacado que em 2019 o fluxo de caixa sofreu um impacto por 108 

conta das adaptações feitas na nova sede deste CRP-MA, então até dezembro de 2020 haverá 109 

essa diferença a maior. 6. RELATOS: 6.1. DIRETORIA: A Conselheira Presidente Rosana de 110 

Figueiredo fez o relato da Diretoria indicando que as reuniões continuam ocorrendo nas 111 

segundas-feiras às 19:30h; que ainda estão organizando o retorno das atividades presenciais; 112 

que nesta semana ocorreu um evento no CFP, virtualmente, sobre a temática Reforma 113 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial, que a psicóloga Janete Valois representou o CRP-MA; 114 

após o relato ficou deliberado que em todo evento que representantes indicadas(os) 115 

participarem devem receber um modelo de formulário para preencher devolvendo as 116 

informações que tomou conhecimento e relatório das atividades para o Plenário tomar 117 

ciência. 6.2. COF: Não teve relato da COF. Porém a Presidente Rosana de Figueiredo falou do 118 

parecer emitido pelo psicólogo Lucas Guimarães e solicitou a presença da Presidente da COF 119 

Ana Letícia na reunião de diretoria de segunda-feira para discussão do referido parecer; após, 120 

ficou deliberado que a Coordenação deverá convocar a Conselheira Ana Letícia par reunião de 121 

Diretoria de segunda-feira (05/10/2020). 6.3. COE: COE informa que as atividades estão 122 

suspensas pela IN 006/2020 do CFP, porém informações às partes e emissão de declarações de 123 

regularidade ética estão sendo emitidas pelas Assistentes Cartorárias e que irão repassar as 124 

informações direto para a Presidente da COE; após, ficou deliberado que a COE irá elaborar 125 

notificação a todas as partes de processos/denúncias informando sobre a suspensão dos 126 

prazos; bem como que as Assistentes Cartorárias irão enviar relatórios à Presidente da COE 127 

antes de cada Reunião do Plenário para apresentação (emissão de declarações, pedidos de 128 

informações, novas denúncias, etc). 6.4. CDH: 6.4.1. Relato sobre os eventos do SETEMBRO 129 

AMARELO: A Conselheira Ivone Ferreira faz o relato da CDH sobre os eventos relacionados a 130 

temática de prevenção ao suicídio do “Setembro Amarelo”, informando que os eventos foram 131 

realizados de “live” e que todos foram de ricas discussões e muito satisfatórios. 6.5. 132 

COMISSÕES E GT´S: 6.5.1. CONVITE reunião NEUP/SUAS: A Conselheira Presidente Rosana de 133 

Figueiredo que O CRP-MA recebeu convite da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – 134 

SEDES-MA para participar de reunião do NUEP, virtualmente, no dia 09/10/2020 às 14h, que 135 

os representantes anteriores eram Eliandro Araújo e Raquel Leão, após discussão foi 136 

deliberado a alteração, tendo sido votado e APROVADO por UNANIMIDADE o Conselheiro 137 

Péricles Macedo como membro efetivo e a Conselheira Ivone Ferreira como membro suplente 138 

do NUEP e para participarem da referida reunião como representantes. Foi deliberado ainda 139 

que a Assessoria Jurídica emitir nova portaria de representantes do NUEP e a Coordenação 140 

enviar indicação de novos representantes para a reunião virtual através de Ofício à SEDES-MA. 141 

6.5.2. PsinaEd: Foi relatado que o PSINAED irá elaborar e trazer para apreciação do Plenário, 3 142 

oficinas: a) Oficina de Multiplicadores acerca da Regulamentação da Lei Federal n° 143 

13.935/2019 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas 144 

redes públicas de educação básica (Convidar Assistentes Sociais); b) Oficina sobre resultado do 145 

Webnário Nacional acerca de estágios em época de pandemia; c) Oficina Sobre a Política 146 
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Nacional de Educação Especial (Dec. 10.502/2020); devendo a Coordenação informar a 147 

Conselheira Vanessa Alves e a Coordenadora da Comissão Pollianna Galvão, pois essas 148 

deliberações foram discutidas na reunião ordinária anterior deste Plenário. 6.5.3. Convite 149 

SBPOT: O Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo informa ao Plenário que o CRP-MA 150 

recebeu convite da SBPOT acerca do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 151 

Trabalho que ocorrerá no período de 5 a 14 de novembro de 2020 através de plataforma 152 

virtual, devendo o CRP-MA indicar um representante, após discussão, foi deliberado pela 153 

indicação da Conselheira Yram Miranda como representante, devendo a Coordenação enviar o 154 

convite à Conselheira e informar a SBPOT através da ex-Conselheira Daiane Bentivi da nossa 155 

indicação. 7. OUTROS ASSUNTOS: 7.1. Revisão das datas do Calendário 156 

Institucional/Reorganização das Reuniões do Plenário: Não foi possível alterar o calendário, 157 

especificamente as datas das reuniões ordinárias do Plenário por conta da falta de retorno da 158 

maioria das(os) Conselheiras(os) ao Coordenador Josman Júnior, quando encaminhou o e-mail 159 

de consulta de melhores datas de realização das reuniões ordinárias durante a semana. Assim, 160 

o calendário fica mantido, informa-se que as novas reuniões do plenário 13/10 e 24/10. A 161 

Presidente Rosana de Figueiredo lembra que terá Reunião Extraordinário no dia 10/10 com 162 

pauta única e que a convocatória será encaminhada em tempo oportuno. 7.2. Prorrogação do 163 

Estágio da Estagiária do Programa Menor Aprendiz com a SEMCAS: A Conselheira Presidente 164 

Rosana de Figueiredo informa que o período de Estágio da Estagiária Ester encerrará dia 21/10 165 

e que existe uma decisão do Plenário ocorrida em abril/2019 indicando que os estágios no 166 

âmbito do CRP-MA teriam o prazo de 1 ano somente para que fosse dado mais oportunidades. 167 

Coloca em apreciação do Plenário a alteração ou não deste período, tendo sido discutido e 168 

decidido POR UNANIMIDADE em SUSPENDER essa decisão do Plenário anterior e deixar a 169 

cargo de cada gestão decidir sobre prorrogação ou não de estágio, conforme a lei do estágio 170 

em vigor, tendo sido decidido ainda pela prorrogação dos estágios por mais um ano, sendo a 171 

da Estagiária Ester e demais. 7.3. Prorrogação do trabalho remoto: A Conselheira Presidente 172 

Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que ainda estão em tratativas acerca do retorno de 173 

atividades presenciais no âmbito do CRP-MA, porém alguns servidores já estão indo à Sede 174 

para serviços pontuais e que necessitam prorrogar a portaria de trabalho remoto até 175 

31/10/2020. Após discutido e votado foi APROVADO por UNANIMIDADE pela prorrogação até 176 

31/10/2020 o trabalho remoto com flexibilização para alguns setores irem até a sede, devendo 177 

a assessoria jurídica providenciar a portaria e a assessoria de comunicação alterar a data nos 178 

meios eletrônicos de comunicação. 8. INFORMES: A Conselheira Presidente Rosana de 179 

Figueiredo pediu para a assessora jurídica fazer os informes conforme a pauta e que 180 

encaminhasse às(aos) Conselheiras(os) por e-mail todos e que a partir desta data todos os 181 

informes possam ser enviados com a convocatória, quais foram: 8.1. Cadernos de Orientações 182 

– Formação de Estágios; 8.2. Campanha ANPSIEP – Saúde Mental da População Negra 183 

Importa!; 8.3. Composição do Plenário do CFP; 8.4. Correção de Informações da Editora Vetor. 184 

A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo encerra a presente reunião por terem todos os 185 

pontos sido tratados e discutidos e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavro a 186 

presente ata, por ter secretariado a presente reunião, que receberá assinatura digital minha e 187 

da Presidente. São Luís, 03 de outubro de 2020. 188 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Maria Emília Miranda Alvares 

Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


