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Ata da 96ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de dois mil e vinte às 19h (dezanove 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 pessoas 5 

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

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 deste 8 

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

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

Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Presidente da Comissão de 11 

Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Presidente da Comissão de Título de 12 

Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, o Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles de 13 

Souza Macedo, a Conselheira Ivone de Oliveira Ferreira e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares 14 

Santos. Também estão presentes como convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo 15 

Sousa Júnior, a Assessora Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo e a Assistente Administrativa 16 

Lúcia de Fátima Barty de Carvalho. A Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a 17 

Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Kátia Teresinha 18 

Lopes Della Flora, a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Yram 19 

de Olinda Neves Miranda, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a Conselheira Vanessa da 20 

Silva Alves, a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a 21 

Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo justificaram ausência. A Conselheira Presidente 22 

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-VINDAS e 23 

agradece a participação de todas e todos que estão presentes, momento em que solicita à 24 

Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar esta reunião. Antes de 25 

abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está formado conforme art. 71 do 26 

Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade inicia a pauta encaminhada na 27 

Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo 28 

informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a serem apreciados nesta reunião e 29 

que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo Plenário neste momento de início 30 

dos trabalhos, após análise, a pauta foi APROVADA por UNANIMIDADE, sem inclusão de pautas. 31 

2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 95ª Reunião Ordinária: A 32 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura da ata da 95ª Reunião 33 

Ordinária do Plenário é no formato individual, entretanto, extraordinariamente será efetivado 34 

na próxima reunião por conta de não ter sido enviada com a Convocatória desta reunião. 3. 35 

SECRETARIA: 3.1. Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete 36 

ao Plenário o Parecer nº 019/2020 indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 13 37 

(treze) processos de pessoa física de inscrição principal e 1 (um) processo de pessoa de pessoa 38 

jurídica, tendo emitido parecer favorável. Informa ao Plenário que os processos foram 39 

protocolados de forma “on line” e que toda a documentação enviada e necessária para 40 

aprovação por este Regional neste período de Pandemia foi analisada por esta Conselheira 41 

Secretária Maria Emília Álvares, conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após análise e 42 

discussão pelo Plenário, o parecer foi lido e discutido e a Conselheira Presidente Rosana de 43 

Figueiredo abriu a votação, tendo o Plenário votado pela APROVAÇÃO por UNANIMIDADE, 44 

conforme Parecer de Secretaria nº 019/2020 e que as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e 45 

Giordana Raphaella emitam as certidões/declarações de aprovação às(aos) requerentes e 46 
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encaminhem à COF a quantidade para agendamento da reunião com as(os) novas(os) 47 

psicólogas(os). 3.2. Parecer de Título de Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão 48 

de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe Não houve solicitações de Título de 49 

Especialista a serem apreciados. 4. TESOURARIA: 4.1. Informes e outros: A Conselheira 50 

Tesoureira Nelma silva informa que agora em novembro foi renovado o convênio do CREPOP 51 

assegurando a manutenção do Centro de Referências no Regional. 5. RELATOS: 5.1. DIRETORIA: 52 

A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo fez o relato da Diretoria indicando que foi 53 

aprovada o retorno das atividades presenciais, mas que nesse primeiro momento foi feito o 54 

retorno somente dos servidores para atividades internas, devido a necessidade de organização 55 

administrativa diante da quantidade de processos acumulados e que foi elaborada uma escala 56 

de rodízio dentre os servidores a fim de evitar aglomeração na Sede, pois ainda existe um 57 

aumento no número de casos. Ela agradece ainda a colaboração das(os) conselheiras(os) que 58 

têm respondido às demandas e o auxílio, devido ao grande número de solicitações que chegam 59 

à diretoria. A Conselheira Presidente, informa ainda, que as reuniões da Diretoria continuam 60 

sendo às segundas-feiras. Ao final, abre a palavra para o Conselheiro Dannilo Halabe que irá 61 

representar o Conselho no Seminário da ABEP, que explica que fará um relato de experiência 62 

baseando na experiência do webinário que ocorreu junto com as IES deste Estado. 5.2. COF: A 63 

Conselheira Presidente da COF Ana Letícia, informa que o relatório será apresentado na próxima 64 

reunião, mas que trará alguns informes. Iniciando pelo relato de que a Técnica Fiscal Thaís 65 

Fontinele está de férias e que ela estará encaminhando as demandas da COF via e-mail e que o 66 

telefone da COF ficará indisponível durante este período; informa que as discussões com a 67 

Comissão PsinaEd sobre o método ABA será realizada no dia 26/11 através de Fórum de 68 

Discussão on line, que já iniciaram as tratativas sobre o evento e que o resultado será passado 69 

na próxima reunião. 5.3. COE: Não houve relatos da COE. 5.4. CDH:  A Conselheira Raissa 70 

Palhano abre os relatos da CDH apresentando a proposta da CDH para o dia da Consciência 71 

Negra, propondo que seja feito uma chamada com psicólogos que realizem ações antirracistas 72 

aguardando o retorno deles até 13/11/2020 (sexta-feira), para que sejam levantados os relatos 73 

de experiências para que sejam compartilhados com a categoria e apresentados em um evento 74 

aberto a outros também, foi aventadas a possibilidade de tentar buscar profissionais que atuem 75 

em diferentes áreas. A data do evento ficou para o dia 26/11//2020, e propõe também que seja 76 

produzida uma publicação. Sendo que a chamada no site está com a seguinte frase:  “Se você é 77 

psicólogo ou psicóloga e trabalha com ações antirracistas, entre em contato conosco pelo e-78 

mail: coordencao@crpma.org.br”. 5.5. CREPOP: Não há relatos do CREPOP para esta reunião. 79 

5.6.COMISSÕES E GT’S: 5.6.1. OFICINA DE PLANEJAMENTO COM AS COMISSÕES: Fica 80 

deliberado que seja pautado na próxima plenária. Deliberou-se também que será trazida uma 81 

Enfermeira do Trabalho para uma conversa, a ser realizada em um evento, ficando a Presidente 82 

Rosana de Figueiredo responsável em entrar em contato com a Enfermeira até o dia 83 

11/11/2020. 6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE RETORNO: A 84 

Conselheira Rosana de Figueiredo propõe que seja direcionado para a Diretoria para conclusão 85 

do mesmo e que seja homologado na próxima Plenária. 6.2.APRESENTAÇÃO DA MINUTA DA 86 

NOTA TÉCNICA SOBRE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR: Adiado para próxima Plenária. 87 

6.3.ATIVIDADES DO JANEIRO BRANCO: Fica deliberado que sejam construídas propostas a 88 

serem abordadas na próxima Plenária. 6.4.AÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA CRP-RJ: A 89 

Presidente Rosana de Figueiredo apresenta a proposta encaminhada pelo CRP-RJ acerca de 90 

ações conjuntas sobre o dia da Consciência Negra e abre ao Plenário para discussão, após fica 91 

deliberado que seja direcionado à Comissão PsinaEd para dar o prosseguimento. 6.5.PROCESSO 92 

Nº 1942/2020 - MINUTA DE RESOLUÇÃO A RESPEITO DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTOS 93 

VIRTUAIS: Fica deliberado que seja encaminhado para as(os) Conselheiras(os) e que as 94 

Conselheiras Rosana de Figueiredo, Ingrid Rodrigues e Ana Letícia farão reunião no dia 95 

12/11/2020 (quinta-feira) às 14h para tratarem deste assuntos e deliberarem as ações ou 96 
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contribuições deste Regional e encaminhar para a Coordenação devolver ao Federal. 97 

6.6.PROCESSO Nº 2037/2020 - EDITAL CEAS: Fica deliberado que o Conselheiro Péricles Macedo 98 

e a Conselheira Ivone Ferreira serão os representantes indicados para concorrerem às vagas, 99 

sendo o Conselheiro Péricles na vaga de efetivo e a Conselheira Ivone na vaga de suplente. 7. 100 

INFORMES: Não houve informes.  A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo encerra a 101 

presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos e eu, Conselheira 102 

Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente ata, por ter secretariado a presente reunião, 103 

que receberá assinatura digital minha e da Presidente. São Luís, 10 de novembro de 2020. 104 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Maria Emília Miranda Alvares 

Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


