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Reuniões, Assembleias Gerais: Ordinárias e Extraordinárias: 

Estrutura da sede

Atividades de representações

Atividades alusivas ao DIA DA(O) PSICÓLOGA(O):

Avaliação das ações do Planejamento da Gestão 2017-21



1) Reuniões  de Diretoria e Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias: 

Reuniões de diretoria: mínimo bimensal.

Assembleias Gerais ordinárias: Prestação de contas (mê junho) e Orçamentária (mês

novembro) aconteceram em conformidade com o estatuto sendo os documentos publicados

no site do sindicato no menu transparência.

Assembleias Extraordinárias: Em 2020 e 2021 foram realizadas assembleias extraordinárias

para fins de aprovação de Pauta de Convenção Coletiva (CCT) .

Funcionamento da diretoria tem sido de forma colegiada contando com a presença dos

dirigentes suplentes e Conselho fiscal sempre que possível



2) Estrutura da sede

Troca de sala- no mesmo prédio da FECESC para uma sala maior com Banheiro - alterado o valor para R$550,00 a partir de agosto.

Contrato temporário de 3 meses com pessoa que executou exclusivamente atividades de cobrança no período março a maio de 2019.

Contrato com Empresa Quality Equipamentos Informática para Suporte de Mídia- mantido

Assessoria de Comunicação - Cooperativa de Trabalho Comunicacional – DESACATO em 2019, cujo contrato encerrou em outubro de

2020. Em 2021 assinamos contrato com a Jornalista Ana Cláudia Araújo por 6 meses que já prestou serviços em 2018.

Estágios em Psicologia, em 2019, a Acadêmica Luiza da UFSC que iria fazer o estágio curricular cancelou o estágio por motivo de saúde.

Mas tivemos em 2019 três estagiários ( Luiz e o Gustavo Henrique Wollmann e Safira Karen Palma ) em atividades do Sindicato como

estágio da disciplina de Prática e Pesquisa Orientada V e VI , do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2020,

devido a pandemia os estágios formam suspensos. Devido a pandemia os estágios foram interrompidos em 2020

A partir de outubro de 2020 , com o início das Negociações Coletivas ( Saúde e ONGs e CRP-12) contratamos assessoria Jurídica no

valor de R$500,00 (mês) com pagamento via RPA.

A administração do sindicato tem ficado sob responsabilidade da Secretária Geral que está liberada integralmente do trabalho desde

2017 ( CRP-12) para o exercício do mandato sindical. A Diretoria aprovou nos últimos anos no orçamento a possibilidade de pagamento

de adicional a dirigente do sindicato, mas não tinha aplicado. A partir de 2020, por haver saldo em conta suficiente para as despesas do

sindicato, foi aprovado e efetuado o, a título de compensação e valorização do trabalho da dirigente. Em 2021 está sendo pago o valor

mensal de R$500,0pagamento de adicional de dirigente à Secretária Geral0 (quinhentos reais) por meio de RPA.

Em 2020, devido à pandemia, as atividades continuaram em formato virtual, sendo que no primeiro ano utilizou-se o sistemas de

reunião online gratuito do google meet e a partir de 2021 foi comprado um pacote do sistema google meet com capacidade de até

150 participações com valor mensal de R$48,00 e possibilidades de gravação e salas de reuniões para grupos. No início de 2020 a

diretoria mudou de escritório de contabilidade devido ao custo mensal R$ 895,00) para outro escritório com custo menor de R$330,00

(trezentos e trinta reais) que atende as necessidades do sindicato. Representou uma economia considerável.



3)Das atividades de representações

a) Política de Assistência Social:

Fórum Estadual de Trabalhadoras e trabalhadores do SUAS de Santa Catarina – FETSUAS/SC, desde sua fundação como membro da Coordenação estadual

e executiva- FETSUAS/SC, com função/tarefas de secretariado; Membros da direção servidoras do município de Fpolis participam do FMTSUAS-FPOLIS.

Enquanto sindicato membro da FENAPSI, Vânia Maria Machado representa a Federação junto ao Conselho Nacional de Assistência Social Gestão 2018-20

e gestão 2020-22 e também representa a Federação na Coordenação Nacional e Executiva do Fórum Nacional de Trabalhadores/as do SUAS- FNTSUAS,

tendo assumido, a Secretaria executiva do FNTSUAS (2019-20). O Sindicato foi eleito como conselheiro para CEAS/SC gestão 2019-21, tendo a dirigente

Raquel Valiente Frosi como representante, sendo que a mesma assumiu a Presidência do CEAS/SC em setembro de 2020 até o final deste mandato. Em

2021, como sindicato filiado a CUT-SC está na gestão CEAS/SC 2021-23 representando a Central. Participou da Conferência Estadual de Assistência Social

de Santa Catarina nos dias 11 e 12 de novembro 2019 e da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social que ocorreu em Brasília nos dias 25 e

26 de novembro de 2019 por meio da participação da dirigente do SinPsi-SC Vânia Maria Machado enquanto representante da FENAPSI/SinPsi-SC. SinPsi-

SC apoiou evento do Coletivo de Mulheres Elo das Marias organizado pelo CREMVI/SEMAS/PMF, no dia 25 de Setembro de 2019. Em 2020, o SinPsi-SC

está partipando do processo eleitoral do CMAS Fpolis, tendo a Dirigente Soraia Aparecida Araújo como representante.

b) Participação da Política de Saúde: Em 2019, pela primeira vez o Sindicato foi eleito Conselheiro do Conselho Estadual de Saúde para o mandato de 04

anos iniciando como titular no primeiro ano, segundo ano como suplente e nos anos seguintes titular. Vânia Machado e Sandra Lúcia Vitorino estão

representando o SinPsi-SC no CES/SC. Inclusive em coordenação de Comissão Intersetorial de Saúde do/a trabalhador/a do CES- CISTT( Vânia) e da

Comissão de Saúde Mental (Sandra ). O sindicato tem ainda uma representação no COMUSA – Conselho Municipal de Saúde de Itajaí pelas psicólogas

associadas Psicóloga Hannah Theis CRP-12/10859 como titular e a Psicóloga Tatiana Buchabqui Hoefelmann como suplente. Participa ainda

do Coletivo de Saúde do trabalhador da CUIT/SC

c) Participação em GT Estadual pela implementação da Lei 13.935/2019- que prevê o psicólogo e assistente social na rede pública de

educação desde setembro de 2020. Temos noticiado sobre esta participação no site e face do sindicato.

d) Participação no Fórum estadual de Saúde e Segurança do Trabalhador do MPT/SC – É um espaço importante que teve desarticulado 

com a pandemia e está retornando em junho às reuniões nas quintas feiras. O movimento sindical precisa estar mais presente e pautar o MPT/SC.



4) Da avaliação das ações do Planejamento da Gestão 2017-21

O Planejamento foi realizado pelo Dieese, na pessoa do economista José Álvaro Cardoso, dividido em duas etapas, uma de diagnóstico e outra de construção de

ações, sendo que a diretoria realizou boa parte das ações planejadas com destaque para as seguintes ações:

4.1) Início do processo das negociações coletivas com sindicatos patronais, sendo realizada uma assembleia específica em agosto que aprovou a CCT 2020-21 e
uma outra em fevereiro de 2021 que aprovou a paute da CCT 2021-22.
SAÚDE- São 09 regionais diferentes) e para a FEHOESC – Federação dos Hospitais e estabelecimentos de saúde de Santa Catarina- Mediação junto à DRT/SC
ONGs e APAES - Sindicato patronal das entidades filantrópicas – SECRASO e
Conselho Regional de Psicologia 12ª região (CRP-12) - As principais pautas dos Psicólogos do CRP-12 são a jornada de 30hs e um Piso normativo específico para
o ficólogo, conforme Carta de Compromisso assumido pela atual gestão do Conselho. Foi criado um GT composto de dirigentes do sindicato que estão à frente
nas negociações que são Vânia Maria Machado, Sandra Lúcia Vitorino e Beatriz Molinos. O ACT dos trabalhadores do CRP-12 foi negociado em conjunto com o
Sindicato dos trabalhadores em Autarquia- SEAUF/SC , sendo que foi mantido o acordo vigente, e aplicada a correção pelo IPA nos salários e no vale alimentação
dos funcionários bem como aumento da idade do filho(a) beneficiado pelo auxilio creche. Não foi acatado pelo CRP-12 a inclusão das 30 horas para as
psicólogas do CRP-12, apesar de ter sido um compromisso de campanha da gestão.

4.2) Foi comprado sistema da Direta informática que permite filiação ONLINE pelo site do sindicato- NÚMERO DE ASSOCIADOS ATIVOS: 513

4.3- Política de benefícios e convênios – A Diretoria tem ampliado os benefícios para seus associados tendo atualmente 3 planos de Saúde (UNIMED, CLINIPAN

E SUL AMÉRICA SAÚDE) e dois odontológicos (MET LIFE E UNIODONTO); A Rede de atendimento psicológico para base de sindicatos parceiros com

credenciamento exclusivo para psicólogos associados foi melhorada visualmente e vem sendo fortalecida, mas deve ser buscada maior visibilidade tanto da

categoria como dos sindicatos de trabalhadores ; Temos 04 escritórios de advocacia parceiros para prestar orientação e atendimento à categoria com valores

diferenciados para as/os associadas/os.

4.4 – Comunicação com a categoria- A Diretoria tem mantido contrata com assessoria de comunicação por entender que a comunicação é um instrumento muito

importante e essencial junto à categoria que precisa saber sobre as ações do sindicato, seu papel social e político para fazer a luta e o enfrentamento da retirada

de direitos dos trabalhadores e para conquistar melhores condições de trabalho.



5) Atividades alusivas ao DIA DA(O) PSICÓLOGA(O):

2018:

2019:

Em 2019,  o sindicato promoveu um Debate  com as Chapas concorrentes à gestão do CRP-12 2019-22 . No  ano que ocorre o CNP 
e as e eleições no sistema conselhos, pelo  fato de ter duas chapas concorrendo ao CRP-12, no dia 10 de agosto o sindicato realizou 
um debate com as chapas concorrentes na sede da FECESC. 



2020: 
Apesar da pandemia o sindicato não parou suas atividades  dando continuidade de forma remota 

                       

Em 2020, em comemoração ao Dia do Psicólogo, o sindicato realizou sua primeira Assembleia para discutir

pautas trabalhistas em 20 de agosto de 2020 e aprovou a Pauta da Convenção Coletiva de Trabalho -CCT

2020-21 abrindo o processo de negociação coletiva com objetivo de melhorar as condições de salário dos

psicólogos;

Também realizou Duas Rodas de Conversas em 24 de agosto sobre o Trabalho da(o) Psicóloga(o) com

Pessoas com deficiência e do dia 27 de agosto sobre o Trabalho do Psicólogo em saúde hospitalar.



Outras participações e realizações: 2018-2019

Mobilização 8M em março; 1º MAIO junto com outros sindicatos ; Lançamento da Frente Parlamentar em defesa da Assistência Social- ALESC; Mobilizações

contra a Reforma da Previdência Maio e agosto); Mobilização Greve Geral 14 de junho; Grupos de Trabalho em conjunto com CRP-12 como o Concurso

Público e Saúde Suplementar; Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador do MPT/SC. Mobilização pela aprovação do PL3688/2000 e pela derrubada do Veto

37 do PL 3688.

O Sindicato articulou e mobilizou Psicólogos Peritos do Trânsito para a participação na Primeira (setembro) e segunda (novembro) Audiência Pública sobre o

Trânsito e o Decreto estadual 128 /2019 que trata sobre o credenciamento dos psicólogos e médicos junto ao DETRAN/SC.

Participação Audiência Pública sobre NRs na ALESC articulada pela CISTT/CES-SC; Apoio ao evento do Coletivo de Mulheres Elo das Marias organizado pelo

CREMVI/SEMAS/PMF;

Participou da Conferência Estadual de Assistência Social de Santa Catarina nos dias 11 e 12 de novembro.

Participou da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro onde a dirigente Vânia Maria Machado

enquanto diretora da Fenapsi participou e foi custeada pelo Sindicato.

Participou do Congresso estadual da CUT/SC nos dias 29 e 30 de novembro de 2019.

Em 27 de agosto de 2019 a secretária Vânia Maria Machado representou o sindicato na XIV Jornada de Psicologia do CESUSC tendo como tema: Das

psicologias que temos às psicologias possíveis para o exercício profissional em diferentes contextos

O Sindicato participou em evento organizado pelos Psicólogos da Prefeitura de São José em comemoração ao Dia do Psicólogo no dia 27 de agosto, no CRAS

bairro Ipiranga (CÉU) onde falou da participação política da categoria nos diferentes espaços como Sindicatos, conselhos, Fóruns, entre outros

Em 2021:

Em fevereiro realizamos a assembleia geral extraordinária para aprovação da pauta da CCT 2021-22 para dar continuidade às negociações coletivas.

Este ano teremos as eleições do sindicato e a diretoria publicou edital de convocação de assembleia geral em 16 de junho de 2021 com dois assuntos :

Apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial e Prestação de contas de 2020 e Relatório de Gestão 2017-21 deflagração do processo eleitoral em de 2021.

Diretoria do SinPsi-SC/Gestão 2017-21 


