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Ata da 98ª Reunião Ordinária do Plenário do 
 Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região 

 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro 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 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 Crus Araújo, a Conselheira 11 

Secretária Maria Emília Miranda Álvares, a Conselheira Tesoureira Nelma Pereira da Silva, 12 

a Conselheira Presidente da COF Ana Letícia Barbosa Lima, a Conselheira Presidente da 13 

Comissão de Direitos Humanos Raissa Bezerra Palhano, o Conselheiro Presidente da 14 

Comissão de Título de Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe, a Conselheira Yram de 15 

Olinda Neves Miranda, a Conselheira Kassia de Sousa Martins, a Conselheira Ivone de 16 

Oliveira Ferreira, a Conselheira Vanessa da Silva Alves, a Conselheira Amanda da Silva e 17 

Silva Araújo e o Conselheiro Thiago Filipe Linhares. Também estão presentes como 18 

convidados a Assessora Jurídica Aline Maria Mendes Pereira Nesello, a Assessora 19 

Financeira Daiane Letícia Freire Azevedo, o Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa, o 20 

Assessor de Comunicação Maurício Batista e Oliveira, o Assessor Técnico do CREPOP 21 

Francisco Valberto dos Santos Neto e a Assistente Administrativa Lúcia de Fátima Barty 22 

Moraes de Carvalho. A Conselheira Presidente da COE Ingrid Fernandes Costa Rodrigues, a 23 

Conselheira Kátia Teresinha Lopes Della Flora, o Conselheiro Coordenador do CREPOP 24 

Péricles de Souza Macedo, a Conselheira Michelle Correa Moucherek Santos e a 25 

Conselheira Camila Gonçalves Ribeiro 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 28 

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

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

formado conforme art. 71 do Regimento Interno deste Regional. Dando continuidade 31 

inicia a pauta encaminhada na Convocatória: 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: A Conselheira 32 

Presidente Rosana de Figueiredo informa os pontos de pauta encaminhados na 33 

Convocatória a serem apreciados nesta reunião e que os pedidos de inclusão ou exclusão 34 

serão votados pelo Plenário neste momento de início dos trabalhos, após análise, a pauta 35 

foi APROVADA por MAIORIA com a inclusão do item 6.5. acerca da notificação do TCU 36 

sobre revisão de folha de pagamento do CRPMA. 2. APROVAÇÃO DA ATA: 2.1. Leitura e 37 

Aprovação das Atas das 96ª e 97ª Reuniões Ordinárias: A Conselheira Presidente Rosana 38 

de Figueiredo informa que a leitura das atas das 96ª e 97ª Reuniões Ordinárias do Plenário 39 

é no formato individual, tendo em vista que as referidas atas foram enviadas 40 

antecipadamente aos membros deste Plenário quando do envio da Convocatória. Após 41 

discussão e análise pelo Plenário a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo abre para 42 

votação tendo sido APROVADAS por MAIORIA as atas das 96ª e 97ª Reuniões Ordinárias 43 

do Plenário sem retificações. 3. DIRETORIA: 3.1. Relatos APAF Reunião de Presidentes: A 44 
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Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo faz o relato da Diretoria fazendo um resumo 45 

do ano de 2020, agradecendo a colaboração de todas(os) neste ano difícil e sobretudo 46 

das(os) servidoras(res) e dos demais membros da Diretoria, acreditando que ano que vem 47 

será melhor, teremos a vacina preventiva do COVID19 e pede que ao final desta reunião 48 

todos fiquem para ver uma apresentação em vídeo. Ato contínuo faz o relato da reunião 49 

de presidentes da APAF indicando os principais pontos de pauta discutidos, como de 50 

parcelamento de anuidades; a indicação de criação de 2 GT´s nacionais, sendo um de 51 

saúde mental e outro sobre anuidades, que para o primeiro indicou a Conselheira Raissa 52 

Palhano e a Psicóloga Janete Valois e para o segundo indicou a Conselheira Nelma da Silva; 53 

que foi apresentada a minuta da Resolução de Eleições que ocorrerá em 2022 e que 54 

provavelmente será criado um GT Nacional de Eleições, que a reunião para organização da 55 

Comorg ocorrerá no início de 2021 mas não quis indicar nenhum representante para este 56 

GT e que nas eleições de 2022 o percentual de negros e deficientes será aumentado para a 57 

organização das chapas, representando um ganho para o Sistema Conselhos de Psicologia. 58 

3.2. Relatos APAF Reunião de Tesoureiros: A Conselheira Tesoureira Nelma da Silva faz o 59 

relato da reunião da APAF com Tesoureiros indicando que foi satisfatória, que novamente 60 

foi discutido o assunto sobre fundo de seções e que todos os Regionais possam intensificar 61 

as campanhas de cobrança de anuidades e diminuição de inadimplência, além de se 62 

adequar às novas exigências do TCU em relação às prestações de contas. Aproveitou para 63 

falar que muito embora tenhamos enfrenta do um ano de pandemia, o CRPMA manteve o 64 

nível de arrecadação estável em relação ao ano anterior e volta a agradecer o Plenário 65 

sobre a participação na Assembleia Geral de Psicólogos que ocorreu este ano e definiu a 66 

continuidade do mesmo valor da anuidade de 2020 para o ano de 2021, o que não trará 67 

prejuízos para a nossa arrecadação. 4. SECRETARIA: 4.1. Parecer de Secretaria: A 68 

Conselheira Secretária Maria Emília Álvares submete ao Plenário o Parecer nº 021/2020 69 

indicando que analisou todos os pedidos e documentos de 10 (dez) processos de pessoa 70 

física de inscrição principal e 1 (um) processo de reativação de pessoa física, tendo emitido 71 

parecer favorável em todos os processos. Informa ao Plenário que os processos foram 72 

protocolados de forma “on line” e que toda a documentação enviada e necessária para 73 

aprovação por este Regional neste período de pandemia foi analisada por esta Conselheira 74 

Secretária Maria Emília Álvares, conforme as Resoluções do CFP e deste CRP-MA. Após 75 

análise e discussão pelo Plenário, o parecer foi lido e discutido e a Conselheira Presidente 76 

Rosana de Figueiredo abriu para votação, tendo o Plenário votado pela APROVAÇÃO por 77 

UNANIMIDADE, dos 10 (dez) processos de pessoa física de inscrição principal e de 1 (um) 78 

processo de reativação de pessoa física, conforme Parecer de Secretaria nº 021/2020 e 79 

que as Assistentes Administrativas Lúcia Barty e Giordana Raphaella emitam as 80 

certidões/declarações de aprovação às(aos) requerente e encaminhem à COF a 81 

quantidade para agendamento da reunião com as(os) novas(os) psicólogas(os). 4.2. 82 

Parecer Título de Especialista: O Conselheiro Presidente da Comissão de Título de 83 

Especialista Dannilo Jorge Escorcio Halabe submete ao Plenário o Parecer nº 010/2020 84 

apresentando 5 (cinco) pedidos de título de especialista, sendo 2 (dois) pedidos em 85 

psicologia hospitalar, 1 (um) pedido em psicologia do trânsito, 1 (um) pedido em psicologia 86 

educacional/escolar e 1 (um) pedido em psicologia social. Informa ao Plenário que a 87 

Comissão analisou todos os documentos apresentados e necessários para aprovação por 88 

este Regional, conforme as Resoluções do Federal e deste Regional em vigor, bem como 89 

foi emitido parecer favorável à concessão dos pedidos de título de especialista aos 90 

profissionais que protocolaram seus pedidos, com exceção do pedido de título de 91 

especialista em psicologia educacional/escolar, conforme o parecer que ora submete a 92 
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este Plenário. Após análise do parecer e de discussão pelo Plenário a Conselheira 93 

Presidente Rosana de Figueiredo abre para votação tendo sido decidido pela APROVAÇÃO 94 

por UNANIMIDADE de concessão de títulos de especialista em psicologia hospitalar para os 95 

seguintes profissionais: inscrita no CRP22/02412 (Proc. Adm. n° 02207/2020) e inscrita no 96 

CRP22/02577 (Proc. Adm. nº 02215/2020); pela concessão de título de especialista em 97 

psicologia do trânsito para a profissional inscrita no CRP22/00746 (Proc. Adm. n° 98 

2018/2020); pela concessão de título de especialista em psicologia social para o 99 

profissional inscrito no CRP22/01028 (Proc. Adm. n° 2245/2020); e pela não concessão de 100 

título de especialista em psicologia educacional/escolar para a profissional inscrita no 101 

CRP22/00746 (Proc. Adm. n° 2019/2020), conforme indicado no Parecer nº 010/2020 102 

analisado e apresentado nesta reunião. 5. RELATOS DAS COMISSÕES: 5.1. COF: A 103 

Conselheira Presidente da COF Ana Letícia faz o relato da COF apresentando o quadro 104 

resumo das atividades da comissão neste ano de 2020, informa ao Plenário sobre a 105 

fiscalização realizada na cidade de Caxias-MA que a Fiscal Thais Fontinele foi no início 106 

deste mês e que contou com a participação da Conselheira Vanessa Alves indicando que 107 

foi uma denúncia de atendimento psicológico por estagiárias, tendo sido encaminhado 108 

orientação para a representante legal do local e na universidade em que as estagiárias 109 

fazem o curso de psicologia. Após, a Conselheira Vanessa Alves acrescenta que essas 110 

fiscalizações locais são muito importantes para o Conselho, porém percebeu que o CRPMA 111 

não tem muitos materiais para deixar nos locais em que fiscaliza como uma espécie de 112 

“deixar a marca”, comparando com o CRESS que quando fiscaliza as Assistentes Sociais 113 

deixam um cartaz e ali se sabe que o CRESS passou; que foram no Fórum e não foi deixado 114 

nada com as psicólogas que ali atuam, assim como na Universidade aonde foram falar 115 

sobre as estagiárias. O Plenário toma ciência dessa situação e fica deliberado que em 2021 116 

a COF possa encaminhar a produção desse “KIT FISCALIZAÇÃO”, como foi chamado 117 

inicialmente para que possa ser amadurecido ano que vem e seja confeccionado. 5.2. COE: 118 

5.2.1. INCLUSÃO DE MEMBRO: Não há relatos da COE, tendo em vista a suspensão dos 119 

prazos pelo Federal desde o início da pandemia, porém a Conselheira Presidente Rosana 120 

de Figueiredo informa que ano que vem o objetivo é fazer um mutirão da COE para deixar 121 

os processos organizados para quando o Federal liberar os prazos e por conta disso indica 122 

a inclusão de mais um membro, a psicóloga Daiana Santos Gomes que sairá do PsinaEd 123 

para ingressar na COE e coloca para apreciação do Plenário, tendo sido APROVADO por 124 

UNANIMIDADE. 5.3. CDH: A Conselheira Raissa Palhano dá “saudações antimanicomiais”, 125 

indicando que no dia 14/12 participou de reunião nacional marcando o dia “D” do Sistema 126 

Conselhos de Psicologia contra a reforma psiquiátrica, falando que foi muito bom esse 127 

encontro e saiu dele com perspectiva de movimentar o CRPMA, para dar prosseguimento 128 

às ações que já iniciamos no ano de 2019 nas inspeções de manicômios deste Estado do 129 

Maranhão, que devemos nos articular novamente com o Ministério Público para retomar 130 

essa temática; que muitas pessoas que trabalham com saúde mental estão atentas e 131 

querendo uma resolução; fala e sugere que o Conselho possa ser mais mobilizado e 132 

articulado com as questões da saúde mental e das políticas públicas; que não termos um 133 

sindicato também atrapalha a atuação nesses contextos; sugere também que seja criado 134 

no âmbito deste Regional GT´s que tratem das temáticas de saúde mental, de ações 135 

antirracistas e diversidade sexual. Após, faz o relato dos estudos de ações para o “janeiro 136 

branco” apresentando sugestões de temas e convidados para “lives”, indica o início das 137 

“lives” para a segunda semana de janeiro nos seguintes dias: 12/01, 14/01, 21/01 e 28/01; 138 

informa ainda que já tem alguns temas em construção e que irá alinhar com a Comissão e 139 

o Assessor de Comunicação. O Plenário toma ciência e recebe com satisfação as 140 
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colocações da Conselheira, tendo sido sugerido que em outra reunião possa ser criado um 141 

espaço para amadurecer essas ideias e dar prosseguimento às ações e evolução, podendo 142 

inclusive serem retomadas, após pandemia, esses temas em rodas de conversas. 5.4. 143 

CREPOP: O Assessor Técnico do CREPOP Francisco Neto faz o relato das atividades do 144 

CREPOP que foram retomadas por ele, como as pesquisas que estavam em andamento e 145 

fala sobre o edital de seletivo simples para estagiário do CREPOP objetivando auxiliar na 146 

coleta de dados das pesquisas em andamento. 5.5. COMISSÕES E GT´S: O Conselheiro 147 

Vice-Presidente Eliandro Araújo faz o relato das comissões dizendo que por conta da 148 

pandemia tentou dar continuidade à participação das comissões em espaços de “lives” 149 

que ocorreram quinzenalmente, muito embora muitas não participaram por escolha da 150 

comissão ou por não ter organizado pautas; que no próximo ano pretende organizar uma 151 

oficina de planejamento para melhor articulação das comissões e GT´s. 5.5.1. PSINAED: A 152 

Comissão PsinaEd encaminhou o relatório de atividades, porém como não há 153 

representantes para apresentar a Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo sugere que 154 

seja apresentado na próxima reunião. 5.5.2. POT: A Comissão de POT não apresentou o 155 

relatório, porém traz ao Plenário solicitação de alteração de coordenação da comissão. 156 

5.5.2.1 ALTERAÇÃO DE COORDENAÇÃO: A Alteração será a substituição da Conselheira 157 

Yram Miranda por membro da comissão, a psicóloga Daniele Sanches. Após discussão o 158 

Plenário APROVA por UNANIMIDADE. 6. DELIBERAÇÕES INSTITUCIONAIS: 6.1. 159 

ATIVIDADES DO JANEIRO BRANCO: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo 160 

informa que as atividades serão as “lives” organizadas pela CDH, conforme apresentou a 161 

Conselheira Raissa Palhano e, possivelmente, participação em eventos organizados pelo 162 

setor público, caso sejamos acionados. O Plenário toma ciência.  6.2. HOMOLOGAÇÃO DA 163 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES: 6.2.1. HOMOLOGAÇÃO DA MINUTA DE 164 

RESOLUÇÃO DE PROMOÇÃO: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que 165 

foi feito a avaliação de desempenho de todos os servidores, efetivos e comissionados, sob 166 

a supervisão do Conselheiro Vice-Presidente Eliandro Araújo, através de formulário 167 

próprio sendo avaliação pessoal, do superior hierárquico e do Coordenador, que todos os 168 

servidores alcançaram percentual acima de 80% e que pelo Plano de Cargos e Salários 169 

deste CRP-MA, a cada 2 anos, os servidores que atingirem percentual acima de 80% 170 

estarão aptos a progredirem em nível de cargo, sendo que somente as servidoras efetivas 171 

terão essa progressão, passando agora a ocupar o nível IV do cargo em que hoje ocupam, 172 

conforme minuta da Resolução apresentada pela Assessoria Jurídica. O Plenário toma 173 

ciência e homologa o resultado e a minuta de resolução apresentada, ambos APROVADOS 174 

por UNANIMIDADE. 6.3. HOMOLOGAÇÃO DO CALENDÁRIO INSTITUCIONAL 2021: Foi 175 

apresentado o calendário institucional do CRPMA para o ano de 2021 constando os 176 

feriados e as datas das reuniões de Plenário, tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE 177 

sem alterações. 6.4. RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS COM PÚBLICO: A 178 

Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ao Plenário que a Diretoria está 179 

inclinada a retornar com as atividades no dia 18/01/2021 através de sistema de 180 

agendamento que já foi contratado. Após discussão do Plenário a Conselheira Presidente 181 

Rosana de Figueiredo coloca para apreciação e votação tendo sido APROVADO por 182 

UNANIMIDADE o retorno das atividades presenciais de forma agendada porém devendo 183 

ser reavaliado pelo Plenário na próxima reunião. 6.5. NOTIFICAÇÃO DO TCU SOBRE 184 

REVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRPMA: A Conselheira Presidente Rosana de 185 

Figueiredo informa ao Plenário que em outubro do corrente ano fomos notificados pelo 186 

Tribunal de Contas da União – TCU acerca de revisão de folha de pagamento e que foi 187 

identificado que o Assessor Contábil Ascemiro Costa está acumulando cargos em dois 188 
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conselhos de classe e deve fazer a opção por um dos cargos e que a Diretoria já notificou o 189 

Assessor, que está presente nesta reunião e informa que ele por ocupar cargo efetivo no 190 

CRESS já fez a opção de ficar naquele órgão. Por conta disso, traz ao Plenário essa situação 191 

e a decisão de exonerar o servidor Ascemiro Costa. Após discussão do Plenário foi 192 

homologa a exoneração do Assessor Contábil Ascemiro Costa por UNANIMIDADE. 7. 193 

INFORMES: 7.1. RECESSO DE FESTAS DE FINAL DE ANO:  A Conselheira Presidente Rosana 194 

de Figueiredo sugere ao Plenário que o recesso de final de ano seja para todos de uma 195 

única vez por conta da pandemia sem fazer revezamento de equipes. Após discussão foi 196 

APROVADO por UNANIMIDADE o recesso de final de ano do dia 23 de dezembro de 2020 a 197 

3 de janeiro de 2021, devendo a assessoria jurídica encaminhar a portaria para que o 198 

assessor de comunicação possa divulgar. 7.2. AQUISIÇÃO DE CAIXA POSTAL PARA 199 

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa 200 

que foi adquirido uma caixa postal no contrato dos correios objetivando o recebimento de 201 

documentos de profissionais e externos de forma mais segura. 7.3. ENCAMINHAMENTO 202 

DE OFÍCIOS AOS SENADORES DA BANCADA MARANHENSE ACERCA DO PL4372/2020 - 203 

FUNDEB: A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa que foram 204 

encaminhados ofícios de pedido de apoio para a bancada de parlamentares do Maranhão 205 

acerca do PL4372/2020 sobre o FUNDEB, porém já foi aprovado com as alterações 206 

sugeridas pelo Senado.  A Conselheira Presidente Rosana de Figueiredo informa ainda que 207 

já estão sendo efetivados os pagamentos dos jetons deste ano de 2020, haja vista que há 208 

uma resolução neste CRP-MA que autoriza o pagamento de jetons para participação de 209 

reuniões do Plenário, mesmo de forma “on line”. Após, pede que o Assessor de 210 

Comunicação apresente uma retrospectiva desde ano de 2020 como uma forma de 211 

agradecimento a todas(os) que se fizeram presente e aos servidores neste ano de 2020 e 212 

encerra a presente reunião por terem todos os pontos sido tratados e discutidos 213 

desejando boas festas a todas e todos e eu, Conselheira Secretária Maria Emília Álvares, 214 

lavro a presente ata, por ter secretariado a presente reunião, que receberá assinatura 215 

digital minha e da Presidente. São Luís, 19 de dezembro de 2020. 216 

 
 
      Rosana Mendes Éleres de Figueiredo 

Conselheira Presidente do CRP-MA 

 
Maria Emília Miranda Alvares 

Conselheira Secretaria do CRP-MA 
 


