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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DA PSICOLOGIA NO 

BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 6.214/2022, DE AUTORIA DA 

VEREADORA DANI PORTELA E DO VEREADOR IVAN MORAES, REALIZADA 

NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

 

 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores IVAN MORAES e DANI 

PORTELA. 

 

 

 

 

 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dez horas e quinze minutos, no Plenário, na Sala João Negromonte 

Filho – SALA DAS SESSÕES – no andar térreo da Casa de José Mariano, 

situada na Rua Princesa Isabel, número quatrocentos e dez, no bairro da Boa 

Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a 

Câmara Municipal do Recife, em caráter SOLENE, sob a Presidência do 

Vereador IVAN MORAES. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a 

Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssima senhora vereadora DANI 

PORTELA, coautora da proposta; Senhora Ana Sandra Fernandes Arcoverde 

Nóbrega, conselheira-presidente do Conselho Federal de Psicologia (CFP); 

Senhora Graça Victor, professora; Senhora Ana Lúcia Francisco, Professora; 

Senhora Fernanda Lou Sans Magano, representante da Federação Nacional 

dos Psicológicos (FENAPSI); Senhora Maria Conceição Costa, ex-presidente do 

Conselho Regional de Psicologia II. Na sequência, o senhor Presidente convidou 

todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem a execução do 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO executado pela cantora Anna Katarina. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a senhora Alda Roberta Lemos 

Campos Boulitreau, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia 

de Pernambuco (CRP 02 PE) e a senhora Maria de Jesus Moura para fazerem 

parte da Mesa de autoridades. Dando continuidade à reunião, o senhor 

Presidente convidou a vereadora DANI PORTELA para ocupar a Tribuna e fazer 

suas colocações. A vereadora se apresentou a todos. Falou dos 60 anos da 

regulamentação da profissão e trouxe dados do Conselho Federal de Psicologia. 

Destacou a importância de falar sobre saúde, bem como a saúde mental. Disse 

que muitas vidas foram perdidas por transtornos de saúde mental durante a 

pandemia. Defendeu o SUS e sua atuação. Falou da importância da implantação 

da lei municipal sobre a presença desses profissionais dentro das escolas da 

educação infantil. (APLAUSOS). (ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DOS 

TRABALHOS A VEREADORA DANI PORTELA). Quebrando o Protocolo, a 

senhora Presidente convidou a senhora Maria Conceição Costa para fazer parte 

da Mesa de autoridades. Na sequência, a senhora Presidente convidou o 

vereador IVAN MORAES, autor da proposta, para ocupar a Tribuna e fazer seu 

discurso. O Vereador cumprimentou a todos e falou que acompanha esses 

profissionais e sua luta há muito tempo. Falou da importância da luta 

antimanicomial, defendeu o não encarceramento e aplaudiu cada profissional da 

psicologia. (APLAUSOS). A senhora Presidente registrou presenças ilustres em 

Plenário e passou a presidência para o Vereador IVAN MORAES. (REASSUMIU 

A PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS O VEREADOR IVAN MORAES). O senhor 

Presidente convidou a todos os presentes para assistirem a um vídeo 

institucional. (PAUSA). (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o 

senhor presidente convidou a senhora Alda Roberta Lemos Campos 

Boulitreau, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia de 

Pernambuco (CRP 02 PE), para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. A 

oradora agradeceu aos vereadores autores pelo empenho na construção desta 

solenidade. Citou profissionais da área e disse que este é um momento de fazer 

agradecimentos. Disse que fazer psicologia é também fazer política e aproveitou 

para fazer alguns destaques sobre a importância e a atuação da profissão. 

Concluiu citando um texto da escritora Clarice Lispector. (APLAUSOS). Em 
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seguida, o senhor Presidente convidou a vereadora DANI PORTELA para que 

realizasse a entrega das Placas em homenagem aos 60 anos da psicologia e 

convidou a senhora Alda Roberta Lemas Campos Boulitreau para fazer a 

chamada dos homenageados. (Lista dos homenageados anexa aos anais desta 

Casa). (APLAUSOS). Na sequência, o senhor presidente convidou a senhora 

Fernanda Lou Sans Magano, representante da Federação Nacional das 

Psicólogas e Psicológicos (FENAPSI), para ocupar a Tribuna e fazer seu 

discurso. A oradora agradeceu aos autores por esta homenagem e declarou que 

essas profissionais trazem uma grande importância em sua vida. Destacou a 

importância da valorização da profissão e da categoria profissional. Comemorou 

a vitória nas conquistas em espaços importantes e destacou também a 

importância da psicologia na educação. Ressaltou a importância de algumas 

conquistas para a profissão, fez alguns convites a todos e falou do papel do 

sindicato da categoria. (APLAUSOS). O senhor presidente convidou a senhora 

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, conselheira-presidente do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora saudou a todos e falou da importância de avançar sem 

voltar atrás. Fez sua autodescrição e destacou a importância de estar nesta 

Reunião. Aproveitou também para fazer alguns agradecimentos e pediu licença 

para homenagear todas as mulheres pernambucanas. Falou sobre a luta 

antimanicomial, citou resoluções que versam sobre a profissão e deu ênfase na 

lei que versa sobre a presença de psicólogos nas escolas da rede municipal de 

ensino. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou a todas e a 

todos os presentes para que assistam a uma apresentação musical da Banda 

“Mais uma Banda de Rivo Trio” (três músicas). (APLAUSOS). (ASSUMIU A 

PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS A VEREADORA DANI PORTELA). A senhora 

Presidente fez suas considerações finais e convidou a todos e todas para 

acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 

havendo a tratar, a senhora Presidente convocou os senhores vereadores e as 

senhoras vereadoras para se reunirem logo mais, às 15h, em uma Reunião 

Solene para a entrega do Título de Cidadão do Recife ao Sr. Geraldo Maximiano 

de Lima (Rei do Omelete), de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Declarou 
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encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ATA que, depois de 

lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. ********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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