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Ata da 97ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro 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 ainda 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 Estadual 7 

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

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

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

Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, a 11 

Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, o Conselheiro Coordenador do 12 

CREPOP Péricles de Souza Macedo, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira 13 

Ivone de Oliveira Ferreira e a Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro. Também estão 14 

presentes como convidados o Coordenador Geral Josman Raimundo Sousa Júnior, a 15 

Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, a Assessora Financeira Daiane 16 

Letícia Freire Azevedo, o Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa, o Assessor de 17 

Comunicação Maurício Batista e Oliveira, o Assessor Técnico Francisco Valberto dos Santos 18 

Neto e a Assistente Administrativa Giordana Raphaella Torres Santana Sousa. O Conselheiro 19 

Vice-Presidente Eliandro Rômulo Cruz Araújo, a Conselheira Presidente da COE Ingrid 20 

Fernandes Costa Rodrigues, a Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, a Conselheira 21 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro 22 

Presidente da Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a 23 

Conselheira Yram de Olinda Neves Miranda, a Conselheira Michelle Correa Moucherek, a 24 

Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Amanda da Silva e Silva Araújo e o 25 

Conselheiro Thiago Filipe Linhares Santos justificaram ausência. A Conselheira Presidente 26 

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo preside e inicia a presente reunião, dá as BOAS-27 

VINDAS e agradece a participação de todas e todos que estão presentes, momento em que 28 

solicita à Conselheira Secretária Maria Emília Miranda Álvares para secretariar esta reunião. 29 

Antes de abrir os trabalhos da ordem do dia, verifica que o QUÓRUM está formado 30 

conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade inicia a pauta 31 

encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Conselheira Presidente 32 

Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na Convocatória a serem 33 

apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão serão votados pelo 34 

Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, a pauta foi APROVADA por 35 

MAIORIA, apenas com a inclusão de informes da CDH e alteração do ponto 8 para virar 36 

informe. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e Aprovação das Atas das 95ª e 96ª Reuniões 37 

Ordinárias: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que a leitura da ata da 38 

96ª Reunião Ordinária do Plenário ficou prejudicada por não ter sido finalizada e que a 39 

leitura da 95ª Reunião Ordinária do Plenário foi enviada e sua leitura é no formato 40 

individual, tendo em vista que a referida ata foi enviada antecipadamente aos membros 41 

deste Plenário quando do envio da Convocatória. Após discussão e análise pelo Plenário a 42 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação tendo sido APROVADA por 43 
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MAIORIA a ata da 95ª Reunião Ordinária do Plenário sem retificações. 3. DIRETORIA: A 44 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que as reuniões de 45 

Diretoria estão ocorrendo agora às terças-feiras a noite, ainda em formato remoto, porém 46 

as atividades internas do Conselho somente entre servidores e estagiários já iniciaram 47 

através de escala de trabalho e que os membros da Diretoria também estão fazendo 48 

revezamento de presença; que a decisão foi homologada na reunião passada e foi feita a 49 

contratação de mais uma diarista para fazer revezamento com a diarista anterior para 50 

manter a higiene do Conselho e resguardar a saúde das(os) servidoras(es) e estagiárias(os). 51 

A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva informa que a campanha de regularização de 52 

anuidade estará sendo divulgada novamente e que já falou com o Assessor de Comunicação 53 

Maurício de Oliveira para intensificar neste mês de dezembro. 3.1. Apresentação e 54 

Homologação da Contratação do Assessor Técnico: A Conselheira Presidente Rosana de 55 

Figueiredo Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que a exoneração da Assessora 56 

Técnica Lívia Guedes deu-se no dia 18 de novembro, que foi tranquila e a justificativa foi a 57 

falta de tempo para focar nas atividades do Conselho, precisamente pesquisas do CREPOP, 58 

por conta disso, a Diretoria teve a indicação do novo Assessor Técnico Francisco Valberto  59 

dos Santos Neto que atua com pesquisa e com políticas públicas, passando a palavra para 60 

ele se apresentar ao Plenário. Após apresentação do Assessor Técnico e da fala do Plenário 61 

a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo questiona ao Plenário sobre a homologação 62 

da contratação do novo Assessor Técnico, após discussão e votação foi APROVADA por 63 

MAIORIA a HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO do Assessor Técnico Francisco Valberto dos 64 

Santos Neto. 3.2. APAF: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário 65 

que a reunião da APAF ocorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro e que o CRP-MA terá de 66 

indicar seus delegados/representantes, que teremos mais uma vaga, encaminhando até o 67 

dia 01/12 as indicações ao Federal e o posicionamento do CRP-MA para as discussões da 68 

APAF. 3.2.1. Pontos APAF – posicionamento do Plenário: Foi discutido sobre os pontos da 69 

APAF ara formalização do posicionamento deste Plenário, após as falas das(os) 70 

Conselheiras(os) ficou deliberado reunião na segunda-feira (30/12) para discussão do 71 

posicionamento e dos representantes tendo em vista o prazo de 01/12 para encaminhar ao 72 

CFP e que o Coordenador Josman Júnior possa já hoje encaminhar a convocatória para a 73 

reunião de segunda-feira às 19h de forma “on line”. 3.2.2. Indicação de Delegados para a 74 

APAF: Ficou deliberado a discussão também na reunião de segunda-feira (30/12). 4. 75 

SECRETARIA: 3.1. Parecer de Secretaria: A Conselheira Secretária Maria Emília Álvares 76 

submete ao Plenário o Parecer nº 020/2020 indicando que analisou todos os pedidos e 77 

documentos de 16 (dezesseis) processos de pessoa física de inscrição principal e 1 (um) 78 

processo de inscrição de pessoa jurídica, tendo emitido parecer favorável em todos os 79 

processos, com exceção do processo 3787/2020 por falta de uma nota técnica que tem sido 80 

exigida para egressos da Faculdade Pitágoras. Informa ao Plenário que os processos foram 81 

protocolados de forma “on line” e que toda a documentação enviada e necessária para 82 

aprovação por este Regional neste período de Pandemia foi analisada por esta Conselheira 83 

Secretária Maria Emília Álvares, conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA, com 84 

exceção do processo já indicado. Após análise e discussão pelo Plenário, o parecer foi lido e 85 

discutido e a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abriu a votação, tendo o Plenário 86 

votado pela APROVAÇÃO por MAIORIA, dos 15 (quinze) processos de pessoa física de 87 

inscrição principal, com retirada de pauta de 1 (um) processo de inscrição de pessoa física 88 

(3787/2020) e de 1 (um) processo de inscrição de pessoa jurídica, conforme Parecer de 89 

Secretaria nº 020/2020 e que as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e Giordana 90 
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Raphaella emitam as certidões/declarações de aprovação às(aos) requerente e 91 

encaminhem à COF a quantidade para agendamento da reunião com as(os) novas(os) 92 

psicólogas(os) e o processo retirado de pauta possa vir para análise e aprovação na próxima 93 

reunião do plenário, caso tenha suprido a falta da nota técnica. 5. TESOURARIA: 5.1. 94 

Informes e outros: Não há pontos e informes a serem discutidos nesta reunião do Plenário. 95 

6. JURÍDICO: 6.1. Informes e outros: Não há pontos e informes a serem discutidos nesta 96 

reunião do Plenário. 7. RELATOS: 7.1. COF: A Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz 97 

o relato da COF para o Plenário das atividades realizadas em relação às orientações e 98 

fiscalizações e sobre o cadastro e-Psi, após apresentação foi sugerido criar uma oficina  para 99 

orientar acerca do atendimento “on line”. A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo 100 

abre espaço para discussão acerca da fiscalização e orientação que a Fiscal Thaís Fontinele 101 

irá realizar na cidade de Caxias-MA sobre suspeita de atendimento psicológico sobre pessoa 102 

não habilitada e da necessidade da Assessoria Jurídica acompanhar e ser acionado a força 103 

policial para autuar a pessoa suspeita. Após discussão foi deliberado que o Conselho não irá 104 

agir de forma coercitiva neste primeiro momento por conta da política do Conselho e que 105 

será apenas para apurar os fatos não sendo necessário a presença da Assessoria Jurídica na 106 

fiscalização junto com a COF na cidade de Caxias-MA. Ato contínuo a Conselheira Presidente 107 

da COF Ana Letícia falou sobre a “live” que foi realizada pelo CFP em homenagem ao 108 

Conselheiro do CFP Aluízio de Brito, por conta do seu falecimento, com participação de 109 

todos os CR´s e familiares. O Plenário toma ciência. 7.2. COE: Não há relatos da COE tendo 110 

em vista a falta justificada da Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes. 7.3. CDH: 111 

7.3.1. Participação na Reunião Nacional das CDH´s: A Conselheira Ivone Ferreira, membro 112 

da CDH, faz o relato de sua participação na Reunião Nacional que ocorreu no dia 26/11, 113 

tendo sido a última reunião nacional deste ano, tendo sido discutido sobre a próxima 114 

reunião que ocorrerá em janeiro de 2021; sobre a falta de informações padronizadas das 115 

CDH´s precisamente acerca do contato referência de cada CR como telefone e e-mail e dos 116 

trabalhos realizados no ano, devendo ser encaminhado ao CFP até 03/12 objetivando essa 117 

formalização para circular no site do CFP e nos sites de cada CR; foi discutido também sobre 118 

as pautas mais evidentes dos direitos humanos; algo que foi bastante discutido foi levantado 119 

pela CDH-DF acerca da falta de conhecimento da categoria, nacionalmente, sobre o que é 120 

violação de direitos humanos e quais são essas violações, inclusive sugerindo um seminário 121 

nacional ou curso para tratar desse assunto. Após sua fala a Conselheira Ana Letícia falou 122 

sobre a Campanha da Consciência Negra, e que a CDH promoveu uma chamada aos 123 

profissionais para relatarem acerca de suas experiências em trabalhos nessa temática, com 124 

divulgação nos nossos meios de divulgação, objetivando organizar “live”, como a 125 

quantidade de profissionais foi considerável, a Conselheira Presidente da CDH Raissa 126 

Palhano achou melhor organizar duas “lives” dividindo os grupos em  dois momentos, que 127 

foram as “lives” que ocorreram nos dias 26 e 27 deste mês de novembro discutindo as 128 

questões raciais e de consciência negra. O Plenário toma ciência. 7.4. CREPOP: O 129 

Conselheiro Coordenador do CREPOP Péricles Macedo faz o relato ao Plenário falando sobre 130 

a pesquisa qualitativa sobre unidades de acolhimento do SUAS que deverá ser realizada até 131 

dia 15/12, sendo que ela já está no 2º ciclo e que o 3º ciclo será a publicação da nota técnica, 132 

tendo o Assessor Técnico Valberto Neto explicado as atividades em andamento e as que 133 

terão ainda a realizar, já tendo identificado as(os) profissionais que trabalham essa 134 

temática; que já teve um evento virtual sobre a consulta pública acerca de unidades 135 

prisionais e que a Conselheira Ana Letícia participou do evento “on line” e que essa consulta 136 

pública foi prorrogada o prazo para conclusão até o dia 10/01/2021 e que o Assessor Técnico 137 
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Valberto Neto já fez reunião com o representante nacional do CFP Mateus de Castro 138 

Castelluccio para tratativas acerca de ações do CREPOP indicadas pelo Federal e para tomar 139 

conhecimento de todas as ações que deve dar prosseguimento. O Plenário toma ciência. 140 

7.5. Comissões e GT´s: 7.5.1. PsinaEd: O Conselheiro Péricles Macedo que é membro desta 141 

comissão falou sobre a reunião acerca da posição sobre as questões da temática da técnica 142 

ABA, reunião ocorrida  no dia 23/11 objetivando tratar sobre o posicionamento da comissão, 143 

tendo ficado claro que o posicionamento da comissão acerca dos profissionais que 144 

trabalham nessa área sejam analistas do comportamento, por serem os profissionais mais 145 

habilitados para tratar dessa técnica; acredita que o Conselho deve se posicionar frente à 146 

comissão. A Conselheira Ana Letícia falou que também participou junto com a Fiscal Thaís 147 

Fontinele, que o convite para participar dessa reunião foi feito “em cima da hora” e em um 148 

segundo momento ocorreu outra reunião e que nessa outra reunião outras abordagens não 149 

foram desmerecidas. Foi falado sobre “live” ocorrida no dia 26/11 sobre a Lei Federal n° 150 

13.935/2019 com a Coordenadora do PsinaEd Pollianna Galvão e um representante jurídico 151 

de Minas Gerais e que o CFP pediu um vídeo de representantes dessa temática em defesa 152 

da regulamentação dessa lei, que foi sugerido uma fala do Secretário Estadual de Educação 153 

Felipe Camarão, porém, acredita-se que por conta do tempo não foi encaminhado mas que 154 

eu, enquanto Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo, a Coordenadora Pollinna Galvão 155 

e a Psicóloga Escolar Juliana Moreira, fizemos o vídeo, individualmente e compilado, já 156 

tendo sido encaminhado ao Federal na data de ontem (27/11). O Plenário toma ciência. Não 157 

tendo mais outros relatos de outras comissões, ficou sugerido e deliberado pelo Plenário, 158 

que nas outras reuniões ordinárias a(o) Coordenadora(r) de comissões que não seja do 159 

Plenário possa ser convocado para participar para fazer o relato junto ao Plenário. 8. 160 

OUTROS ASSUNTOS: 8.1. Apresentação da minuta da Nota Técnica sobre atuação da(o) 161 

Psicóloga(o) Hospitalar: A Conselheira Kassia Martins informa ao Plenário que já está 162 

trabalhando na construção da minuta da nota técnica, conforme discutido na reunião 163 

passada do plenário (96ª reunião); indica que a nota será criada e discutida através de um 164 

grupo e por conta disso traz a sugestão de proposta de criação desse Grupo de Trabalho, 165 

apresentando o projeto que ficará anexo a esta ata, para construção dessa nota e para 166 

atuação do CRP-MA nessa área, abrindo ao Conselho um viés para discussão dessa temática 167 

de psicologia hospitalar em vários segmentos, apresentando um projeto contendo nomes 168 

dos membros, objetivos e plano de trabalho, pois o objetivo de criação desse grupo não é 169 

somente a construção da nota técnica mas pensar em ações de orientação e articulação 170 

com outras comissões para se articular com as políticas públicas acerca da saúde hospitalar 171 

e que por conta da pandemia do COVID19 essa temática teve maior alcance e novo olhar 172 

para construção de documentos orientativos, tendo já modelos de cartilhas de outros CR´s. 173 

Após a fala da Conselheira Kassia Martins, a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo 174 

abre para discussão e votação, tendo sido discutido, votado e APROVADO por MAIORIA a 175 

criação do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, a Conselheira Presidente Rosana de 176 

Figueiredo indica que os nomes dos membros propostos seja passado para comprovação de 177 

regularidade fiscal e após confirmação a assessora jurídica possa formalizar a portaria e 178 

encaminhar para a Conselheira Kassia Martins. 8.2. Atividades do Janeiro Branco: O 179 

Conselheiro Péricles Macedo informa que a CDH já está discutindo a pauta dos eventos para 180 

o janeiro branco e que a Consleheira Raissa Palhano ficou de encaminhar à Coordenação 181 

para discussão com a Diretoria na próxima reunião (terça-feira), para  após aprovação da 182 

Diretoria ser submetido ao Plenário. O Plenário toma ciência. 9. INFORMES: 9.1. Processo 183 

2050/2020 – Ofício 1713/2020 – GAB/SES: O Plenário deliberou anteriormente que fosse 184 
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encaminhado ofício de pedido de participação com voz e voto do Comitê de Prevenção ao 185 

Suicídio e Automutilação do Estado e que a Secretaria de Saúde já respondeu ao ofício do 186 

CRP-MA porém não ficou claro na sua resposta sobre a não participação do Conselho. Após 187 

leitura do ofício, o Plenário discute e delibera que seja criado um canal de comunicação para 188 

continuar insistindo na participação do Conselho nesse comitê. 9.2. Oficina de 189 

Planejamento com as Comissões e GT´s: A proposta é que essa oficina deve ocorrer será 190 

em janeiro, porém deve ser sistematizado primeiro, para depois ser trazido algo concreto e 191 

sistematizado como proposta para retornar ao Plenário para discussão e aprovação.  A 192 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ainda que será efetivado o 193 

pagamento dos jetons, haja vista que há uma resolução neste CRP-MA que autoriza o 194 

pagamento de jetons para participação de reuniões do Plenário, mesmo de forma “on line”, 195 

após, encerra a presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos e eu, 196 

Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, lavro a presente ata, por ter secretariado a 197 

presente reunião, que receberá assinatura digital minha e da Presidente. São Luís, 28 de 198 

novembro de 2020. 199 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Maria Emília Miranda Alvares 

Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


