
 

 

1 

Ata da 95ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro 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 recomendações 4 

técnicas e das autoridades mundiais e nacionais acerca do confinamento social e da não 5 

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

recomendações do Conselho Federal de Psicologia – CFP e do Decreto Estadual nº 7 

35.672/2020 do Governo do Estado do Maranhão de 19 de março de 2020, bem como da 8 

Portaria Circular nº 003/2020 deste Regional e as prorrogações destes normativos, estão 9 

presentes a Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, o Conselheiro 10 

Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira Secretária Maria Emília 11 

Miranda Álvares, a Conselheira Presidente da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra 12 

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

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

Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira e o 15 

Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos. Também estão presentes como convidados o 16 

Coordenador Geral Josman Raimundo Sousa Júnior, a Assessora Jurídica Aline Maria 17 

Mendes Pereira Nesello, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo, o Assessor 18 

Contábil Ascemiro Soares Costa, o Assessor de Comunicação Maurício Batista e Oliveira e a 19 

Assistente Administrativa Giordana Raphaella Torres Santana Sousa. A Conselheira 20 

Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa 21 

Rodrigues, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira Presidente da COF 22 

Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, a Conselheira 23 

Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Camila 24 

Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo justificaram ausência. A 25 

Conselheira Presidente Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente 26 

reunião, dá as BOAS-VINDAS e agradece a participação de todas e todos que estão 27 

presentes, momento em que solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares 28 

para secretariar esta reunião. Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o 29 

QUÓRUM está formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando 30 

continuidade inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A 31 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na 32 

Convocatória a serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão 33 

serão votados pelo Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, a pauta 34 

foi APROVADA por UNANIMIDADE, sem inclusão de pautas. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. 35 

Leitura e Aprovação da Ata da 94ª Reunião Ordinária: A Conselheira Presidente Rosana de 36 

Figueiredo informa que a leitura da ata da 94ª Reunião Ordinária do Plenário é no formato 37 

individual, tendo em vista que a referida ata foi enviada antecipadamente aos membros 38 

deste Plenário quando do envio da Convocatória. Após discussão e análise pelo Plenário a 39 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação tendo sido APROVADA por 40 

UNANIMIDADE a ata da 94ª Reunião Ordinária do Plenário sem retificações. 3. SECRETARIA: 41 

3.1. Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao 42 

Plenário o Parecer nº 018/2020 indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 43 
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17 (dezessete) processos de pessoa física de inscrição principal, tendo emitido parecer 44 

favorável. Informa ao Plenário que os processos foram protocolados de forma “on line” e 45 

que toda a documentação enviada e necessária para aprovação por este Regional neste 46 

período de Pandemia foi analisada por esta Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, 47 

conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após análise e discussão pelo Plenário, o 48 

parecer foi lido e discutido e a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abriu a votação, 49 

tendo o Plenário votado pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE, dos 17 (dezessete) processos 50 

de pessoa física de inscrição principal, conforme Parecer de Secretaria nº 018/2020 e que 51 

as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e Giordana Raphaella emitam as 52 

certidões/declarações de aprovação às(aos) requerente e encaminhem à COF a quantidade 53 

para agendamento da reunião com as(os) novas(os) psicólogas(os). 3.2. Parecer de Título 54 

de Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo 55 

Jorge Escorcio Halabe submete ao Plenário o Parecer nº 009/2020 apresentando 5 (cinco) 56 

pedidos de título de especialista, sendo 2 (dois) pedidos em avaliação psicológica e 3 (três) 57 

pedidos de título de especialista em psicologia do trânsito. Informa ao Plenário que analisou 58 

todos os documentos apresentados e necessários para aprovação por este Regional, 59 

conforme as Resoluções do Federal e deste Regional em vigor, bem como emitiu parecer 60 

favorável à concessão dos pedidos de título de especialista aos profissionais que 61 

protocolaram seus pedidos conforme o parecer que ora submete a este Plenário. Após 62 

análise do parecer e de discussão pelo Plenário a Conselheira Presidente Rosana de 63 

Figueiredo abre para votação tendo sido decidido pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE de 64 

concessão de títulos de especialista em avaliação psicológica para os seguintes profissionais: 65 

inscrito no CRP22/01028 (Proc. Adm. n° 01737/2020) e inscrito no CRP22/01834 (Proc. Adm. 66 

nº 01845/2020) e pela concessão de títulos de especialista em psicologia do trânsito para 67 

as(os) seguintes profissionais: inscrito no CRP22/00789 (Proc. Adm. n° 1704/2020); inscrito 68 

no CRP22/00349 (Proc. Adm. n° 01713/2020) e inscrita no CRP22/01132 (Proc. Adm. nº 69 

01847/2020), conforme indicado no Parecer nº 010/2020 analisado e apresentado nesta 70 

reunião. 4. TESOURARIA: 4.1. Informes e outros: O Assessor Contábil Ascemiro Costa 71 

informa que ontem (30/10) protocolou junto ao CFP o envio do Plano de Ação e Proposta 72 

Orçamentária deste CRP-MA aprovado na 2ª Reunião Extraordinária ocorrida em 29/10, pois 73 

tínhamos o prazo até hoje para encaminhar ao Federal. 5. RELATOS: 5.1. DIRETORIA: A 74 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo fez o relato da Diretoria indicando que as 75 

reuniões continuam ocorrendo nas segundas-feiras às 19h e que estão organizando o 76 

retorno das atividades, conforme a pauta do protocolo de retorno nos outros assuntos. 77 

5.1.1. Plenária Extraordinária para aprovação do novo Regimento Interno: A Conselheira 78 

Presidente Rosana de Figueiredo pede que o Plenário se manifeste sobre uma data para 79 

realizar uma reunião específica sobre a aprovação do novo Regimento Interno, indicando 80 

que na gestão passada foi elaborado e encaminhado ao Federal e que o Federal encaminhou 81 

suas observações e precisamos aprovar e alterar para reencaminhar ao Federal. Após 82 

discussão, foi deliberado a data de 05 de dezembro de 2020, devendo a coordenação geral 83 

encaminhar a convocatória e a minuta com antecedência de uma semana para contribuição 84 

de todas(os) as(os) conselheiras(os) e servidoras(res). 5.2. COF: Não teve relato da COF, 85 

tendo a Conselheira Ana Letícia justificado ausência. 5.2.1. Reunião dos novos inscritos: A 86 

Presidente Rosana de Figueiredo discute com o plenário da possibilidade de envio das CIPs 87 

dos novos profissionais pelos correios após a reunião virtual com a COF. O Plenário discute 88 

e delibera-se que a assessoria jurídica minute uma resolução para discussão posterior pelo 89 

Plenário. 5.3. COE: A assessora jurídica informa que as atividades da COE estão sendo 90 
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basicamente a emissão de declarações de regularidade ética pelas assistentes cartorárias e 91 

que na semana passada se reuniu na sede com a assistente cartorária Lúcia Barty, conforme 92 

deliberação anterior para produzir notificações às partes da suspensão dos prazos e da 93 

tramitação dos processos éticos e da fase processual. Foi identificado 15 processos no início 94 

e sugere que seja organizado com a Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes um 95 

mutirão da COE para deixar os processos sanados para o retorno dos prazos após 96 

deliberação do CFP. Ficou deliberado que a Diretoria irá organizar uma reunião com a 97 

Presidente da COE para essa organização do mutirão. 5.4. CDH:  A Conselheira Raissa 98 

Palhano abre os relatos da CDH solicitando à Conselheira Ivone Ferreira para falar sobre a 99 

sua participação no Encontro Nacional das Comissões de Direitos Humanos promovido pelo 100 

CFP. Após finalizar os seus relatos, foi devolvida a palavra para a Conselheira Raissa Palhano 101 

que apresenta o convite para o Ato Virtual de Lançamento de Lançamento da Campanha 102 

Nacional de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia sobre Relações Étnico-103 

Raciais, que ocorrerá no dia 20/11/2020 (sexta-feira) às 14h30min, propõe que a 104 

Conselheira Ana Letícia ou o Membro da CDH Ramon Alcantara, sejam indicados pelo 105 

Plenário para participação neste evento. A Presidente Rosana de Figueiredo propõe que 106 

para além da participação de divulgação do referido evento, que seja elaborado uma 107 

atividade local em alusão ao dia da consciência negra. Ficando deliberado que a Conselheira 108 

Raissa Palhano, juntamente com a CDH, deverá apresentar uma proposta de evento 109 

abordando pautas regionais.  5.5. CREPOP: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo 110 

informa ao Plenário que a Técnica do Crepop Lívia Guedes está de licença saúde e que por 111 

conta disso, o seminário do CREPOP de políticas públicas deliberado pelo Federal para 112 

ocorrer este ano ficará prejudicado e que teremos de organizar para o ano que vem. Após 113 

discussão do Plenário foi APROVADO por UNANIMIDADE que o seminário de políticas 114 

públicas seja organizado para o ano que vem e que a coordenação possa informar por ofício 115 

ao Federal indicando as dificuldades de realização neste ano pelo CRP-MA. 5.6. COMISSÕES 116 

E GT´S:  A Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário da participação da 117 

coordenadora da Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana, Losiley Alves 118 

Pinheiro, como representante do CRP-MA na Mobilização pela derrubada dos vetos ao PL 119 

3267/2019 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 120 

encabeçada pelo CFP. Ela informa também que dia 26/11/2020 (Quinta-feita), haverá uma 121 

live do Psinaed abordando a temática das Políticas para educação especial em virtude das 122 

novas políticas adotadas pelo governo Federal. 6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. REVISÃO DAS 123 

DATAS DAS REUNIÕES DO PLENÁRIO DURANTE A SEMANA/REORGANIZAÇÃO DO 124 

CALENDÁRIO: O Plenário delibera que seja mantido o calendário das Plenárias do ano e a 125 

última que ocorrerá em dia de semana, prevista para  o dia 10/11/2020 (terça-feria) às 126 

19h00 será mantida e que a adequação das datas e horários seja realizada na organização 127 

do calendários para 2021. 6.2. RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS: Fica deliberado que 128 

as atividades presenciais retornarão em dezembro para atividades internas e que será 129 

avaliado para abertura do atendimento presencial a partir de janeiro de 2021. 6.2.1. 130 

APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE RETORNO: A Presidente Rosana de Figueiredo solicita 131 

a assessora jurídica Aline Nesello que apresente a portaria para o Plenário, após a devida 132 

apresentação foi proposto pela Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo que seja 133 

remetido ao Plenário realizar as suas contribuições e que seja pautado novamente no dia 134 

10/11/2020 para aprovação. Sendo acatada por todos os presentes na Plenária o 135 

encaminhamento para Plenária do dia 10/11/2020. 6.3. PROPOSTA CONSELHEIRA KASSIA: 136 

A Conselheira Rosana Figueiredo passa a palavra para a Conselheira Kassia Martins, para 137 
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que a mesma faça a explanação da sua proposta, sendo deliberado pelo Pleno as seguintes 138 

ações: a construção de uma nota técnica pelo CRP-MA,  realizar articulação com outros CR’s 139 

para abordagem da temática, a inserção desse tema na APAF de Maio de 2021 e a criação 140 

de uma comissão de Psicologia Hospitalar. Sendo aprovado por unanimidade. 7. INFORMES: 141 

A presidente Rosana Figueiredo informa que a ABEP está propondo um Webinário para o 142 

qual estamos sendo convidados para apresentar-se em uma atividade dentro do evento, 143 

para o qual chama o Conselheiro Dannilo Halabe para elaboração da proposta, tendo o 144 

consentimento do Pleno para proceder dessa forma.  A Conselheira Presidente Rosana de 145 

Figueiredo encerra a presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos 146 

e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente ata, por ter secretariado 147 

a presente reunião, que receberá assinatura digital minha e da Presidente. São Luís, 31 de 148 

outubro de 2020. 149 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Maria Emília Miranda Alvares 

Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


