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Relatório de Atividades de 2019 

1) Reuniões e assembleias ordinárias: Reuniões de diretoria mensais e bimensais, conforme 

estatuto. As Assembleias de Prestação de contas no dia 27 de junho de 2019    e a Orçamentária no 

dia  23 de novembro de 2019. 

2) Estrutura da sede – Neste ano trocamos de sala no mesmo prédio da FECESC para uma sala maior 

com Banheiro sendo alterado o valor para R$550,00. Fizemos um Contrato temporário de 3 meses 

com pessoa que executou exclusivamente atividades de cobrança no período março a maio. Foi 

mantido o Contrato com Empresa Quality Equipamentos Informática para Suporte de Mídia e 

alteramos a Assessoria de Comunicação  para Cooperativa de Trabalho Comunicacional – DESACATO. 

Com relação aos estágios em Psicologia, a Acadêmica Luiza da UFSC que iria fazer o estágio curricular 

cancelou o estágio por motivo de saúde. Mas tivemos 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.  

3)Das atividades de representações ressaltou a participação dos diferentes espaços políticos da 

Política de Assistência Social, tais como o Fórum Estadual e Nacional dos Trabalhadores do SUAS 

onde a dirigente que é diretora da FENAPSI assumiu desde agosto a Secretaria executiva do FNTSUAS 

juntamente com representante  da CUT e o Conselho Nacional de Assistência Social como 

representante da FENAPSI. Este ano pela primeira vez o Sindicato foi eleito Conselheiro do Conselho 

Estadual de Saúde para o mandato de 04 anos iniciando como titular e depois alternará com outros 

sindicatos ficando suplente. Inclusive participa da Comissão Intersetorial de Saúde do/a 

trabalhador/a do CES- CISTT. O Sindicato foi eleito como conselheiro para CEAS/SC sendo que a 

dirigente Raquel Valiente Frosi está como representante do sindicato. 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. 

4) Outras ações: Realizamos o IV Seminário em comemoração ao Dia do Psicólogo sobre Autismo no 

dia 31 de agosto de 2019. Este ano como foi ano de eleições no sistema conselhos, pelo fato de ter 

duas chapas concorrendo ao CRP-12, que aconteceu no dia 10 de agosto o sindicato realizou um 

debate com as chapas concorrentes na sede da FECESC. O sindicato apresentou para as chapas uma 

proposta de Carta de Compromissos, onde cada chapa  entregou sua resposta  quanto  ao seu 

compromisso em relação às propostas  apontadas pelo sindicato, sendo que a chapa eleita assinou 

integralmente  e depois de empossada entregou a Carta de Compromissos devidamente assinada 

pelos Conselheiros do CRP-12 . 

Destaque  ao Planejamento realizado com o Dieese, na pessoa do economista José Álvaro Cardoso  
sendo realizada 4 reuniões durante o ano; Participaram ao todo 08  a 10 diretores; Foi dividido em 
duas etapas, uma de diagnóstico e outra de construção de ações; Cada Ação tem tarefas e prazos a 
serem assumidos e seus responsáveis que podem  dar andamento de forma individual  ou articulada 
com demais dirigentes. Um dos desafios é que haja efetiva responsabilização de cada dirigente. 
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5) Outras participações e realizações:  mobilização 8M em março; 1º MAIO; 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 e também no Fórum de Saúde e Segurança do 

Trabalhador do MPT/SC. Mobilização pela aprovação do PL3688/2000. 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. e ainda participará da Conferência Nacional 

Democrática de Assistência Social que ocorrerá 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. Participação do Congresso estadual da CUT/SC que aconteceu nos dias 29 e 30 de 

novembro de 2019. Mobilização pela derrubada do Veto 37 do PL 3688. 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 e também representou o sindicato 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). 

 
Vânia Maria Machado 
Secretária Geral 


