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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019  DO SINDICATO DOS 1 
PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA-SINPSI-SC, realizada de forma VIRTUAL, em 27 de 2 
junho de dois mil e vinte, por meio do sistema meet do googles pelo link 3 
https://meet.google.com/thm-ricx-qeu?hs=122&authuser=1 , informado nos meios de comunicação do 4 
sindicato e no edital publicado no Jornal Notícias do dia vinte três de junho de dois mil de vinte. Teve 5 
início às nove horas trinta minutos em segunda e última chamada,  a Assembleia Geral Ordinária  de 6 
Prestação de Contas de 2019 VIRTUAL, devido a pandemia do novo corona vírus (COVID-19)  e  em 7 
razão do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020) e de emergência de 8 
saúde pública (Lei 13.979, de 06.02.2020), permite a realização de assembleias virtuais em observância 9 
ao distanciamento social, com afastamento de aglomerações. Presentes on line as/os dirigentes do 10 
sindicato, as Psicólogas Sandra Lúcia Vitorino (Presidente), Vânia Maria Machado (Secretária Geral), 11 
Raquel Valiente Frosi (Diretora de Formação), Sabrina Guidi Valverde( Tesoureira), Sandra A. Bouvier ( 12 
Diretora Social) , membros do Conselho Fiscal: Psi Beatriz Molinos, Psic Maira M Gomes e Psi Erich M 13 
Karing e o Sócio Psicólogo Fábio Borges.  A Presidente do Sindicato Psicóloga Sandra abriu a Assembleia 14 
com a leitura do edital de convocação publicado no Jornal Hora do dia dezoito de junho de dois mil de 15 
dezenove, que teve a seguinte pauta: Balanço Patrimonial e Prestação de contas de 2019; Relatório de 16 
Atividades 2019.  A Tesoureira Sabrina apresentou uma síntese do Balanço esclarecendo as principais  17 
despesas  e receitas do sindicato conforme registrado contábil financeiro, destacado os seguintes 18 
dados: BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO/PASSIVO: R$43,393,08 ( quarenta e três mil trezentos e 19 
noventa e três reais e oito centavos ) ; destaque para as principais despesas: de Aquisição de Móveis 20 
utensílios no valor de R$ 5.026,90 (cinco mil e vinte e seis reais e noventa centavos) (Forno micro 21 
ondas, armário, cortinas sala nova, )  e com máquinas  de escritório e equipamentos no valor de 22 
R$13.648,55 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e  mais R$ 23 
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) ( programas antivirus, Programa Office sistemas Direta 24 
Informática ). No ano de 2019, a partir de agosto, ocorreu a troca de sala para uma sala mais ampla 25 
com banheiro tendo uma acrescimo do valor do aluguel para R$550,00 ( quinhentos e cinquenta reais). 26 
O DEMONSTRATIVO DE DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019: Houve um superávit no valor 27 
de 2.311,92 ( dois mil trezentos e onze reais e noventa e dois centavos ).  DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS 28 
RECEITAS de 2019: De Contribuição Sindical: R$ 746,00; Anuidades Associativas: R$ 70.982,71; Renda 29 
patrimonial de R$ 1951,70; DESCRIÇÃO DAS DESPESAS: O demonstrativo especifica as diversas 30 
despesas com a Diretoria, Administrativas (Limpeza,  Alimentação em geral, Combustíveis, telefone, 31 
impressos, aluguel de sala, manutenção de máquinas e equipamentos, Internet, Informática, material 32 
de Consumo, Transporte,  com terceiros( Contador, jornalista) , e com movimento sindical ( CUT e 33 
FNDC). Após exposição do Balanço e Demonstrativo, a Secretária  apresentou o Parecer do Conselho 34 
Fiscal em tela  sendo este recomendou a aprovação do Balanço Patrimonial de 2019 e prestação de 35 
contas de 2019. A Secretária Vânia esclarece aos presentes que o Balanço patrimonial, assim como o 36 
Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório de atividades registrado a seguir nesta ata, já estão publicados 37 
no site do sindicato no menu transparência e que esta ata será publicada no mesmo local no site. 38 
Relatório de atividades  realizadas em 2019: 1) Reuniões e assembleias ordinárias: Reuniões de 39 
diretoria mensais e bimensais, conforme estatuto. As Assembleias de Prestação de contas no dia 27 de 40 
junho de 2019    e a Orçamentária no dia  23 de novembro de 2019. 2) Estrutura da sede – Neste ano 41 
trocamos de sala no mesmo prédio da FECESC para uma sala maior com Banheiro sendo alterado o 42 
valor para R$550,00. Fizemos um Contrato temporário de 3 meses com pessoa que executou 43 
exclusivamente atividades de cobrança no período março a maio. Foi mantido o Contrato com Empresa 44 
Quality Equipamentos Informática para Suporte de Mídia e alteramos a Assessoria de Comunicação  45 

https://meet.google.com/thm-ricx-qeu?hs=122&authuser=1
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para Cooperativa de Trabalho Comunicacional – DESACATO. Com relação aos estágios em Psicologia, a 46 
Acadêmica Luiza da UFSC que iria fazer o estágio curricular cancelou o estágio por motivo de saúde. 47 
Mas tivemos três estagiários ( Luiz e o Gustavo Henrique Wollmann e Safira Karen Palma ) em 48 
atividades do Sindicato como estágio da disciplina de Prática e Pesquisa Orientada V e VI , do curso de 49 
Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. 3)Das atividades de representações ressaltou a 50 
participação dos diferentes espaços políticos da Política de Assistência Social, tais como o Fórum 51 
Estadual e Nacional dos Trabalhadores do SUAS onde a dirigente que é diretora da FENAPSI assumiu 52 
desde agosto a Secretaria executiva do FNTSUAS juntamente com representante  da CUT e o Conselho 53 
Nacional de Assistência Social como representante da FENAPSI. Este ano pela primeira vez o Sindicato 54 
foi eleito Conselheiro do Conselho Estadual de Saúde para o mandato de 04 anos iniciando como titular 55 
e depois alternará com outros sindicatos ficando suplente. Inclusive participa da Comissão Intersetorial 56 
de Saúde do/a trabalhador/a do CES- CISTT. O Sindicato foi eleito como conselheiro para CEAS/SC 57 
sendo que a dirigente Raquel Valiente Frosi está como representante do sindicato. O sindicato tem 58 
ainda uma representação no COMUSA – Conselho Municipal de Saúde de Itajaí pelas psicólogas 59 
associadas Hannah Theis CRP-12/10859 como titular e Tatiana Buchabqui Hoefelmann como 60 
suplente.4) Outras ações: Realizamos o IV Seminário em comemoração ao Dia do Psicólogo sobre 61 
Autismo no dia 31 de agosto de 2019. Este ano como foi ano de eleições no sistema conselhos, pelo 62 
fato de ter duas chapas concorrendo ao CRP-12, que aconteceu no dia 10 de agosto o sindicato realizou 63 
um debate com as chapas concorrentes na sede da FECESC. O sindicato apresentou para as chapas uma 64 
proposta de Carta de Compromissos, onde cada chapa entregou sua resposta quanto ao seu 65 
compromisso em relação às propostas apontadas pelo sindicato, sendo que a chapa eleita assinou 66 
integralmente e depois de empossada entregou a Carta de Compromissos devidamente assinada pelos 67 
Conselheiros do CRP-12. Destaque  ao Planejamento realizado com o Dieese, na pessoa do 68 
economista José Álvaro Cardoso  sendo realizada 4 reuniões durante o ano; Participaram ao todo 08  a 69 
10 diretores; Foi dividido em duas etapas, uma de diagnóstico e outra de construção de ações; Cada 70 
Ação tem tarefas e prazos a serem assumidos e seus responsáveis que podem  dar andamento de 71 
forma individual  ou articulada com demais dirigentes. Um dos desafios é que haja efetiva 72 
responsabilização de cada dirigente. 5) Outras participações e realizações:  mobilização 8M em março; 73 
1º MAIO; Lançamento da Frente Parlamentar em defesa da Assistência Social- ALESC ; Mobilizações 74 
contra a Reforma da Previdência  ( Maio e agosto); Mobilização Greve Geral 14 de junho;  Grupos de 75 
Trabalho em conjunto com CRP-12 como o Concurso Público e Saúde Suplementar e também no Fórum 76 
de Saúde e Segurança do Trabalhador do MPT/SC. Mobilização pela aprovação do PL3688/2000. O 77 
Sindicato articulou e mobilizou Psicólogos Peritos do Trânsito para a participação na Primeira 78 
(setembro) e segunda (novembro) Audiência Pública sobre o Trânsito e o Decreto estadual 128 /2019 79 
que trata sobre o credenciamento dos psicólogos e médicos junto ao DETRAN/SC. Participação 80 
Audiência Pública sobre NRs na ALESC articulada pela CISTT/CES-SC; Apoio ao evento do Coletivo de 81 
Mulheres Elo das Marias organizado pelo CREMVI/SEMAS/PMF; Participou da Conferência Estadual de 82 
Assistência Social de Santa Catarina nos dias 11 e 12 de novembro. e ainda participará da Conferência 83 
Nacional Democrática de Assistência Social que ocorrerá em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro 84 
onde a dirigente Vânia Maria Machado enquanto diretora da Fenapsi participou e foi custeada pelo 85 
Sindicato. Participação do Congresso estadual da CUT/SC que aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro 86 
de 2019. Mobilização pela derrubada do Veto 37 do PL 3688. Em 27 de agosto de 2019 a secretária 87 
Vânia Maria Machado representou o sindicato na XIV Jornada de Psicologia do CESUSC tendo como 88 
tema: Das psicologias que temos às psicologias possíveis para o exercício profissional em diferentes 89 
contextos e também representou o sindicato em evento organizado pelos Psicólogos da Prefeitura de 90 
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São José em comemoração ao Dia do Psicólogo no dia 27 de agosto, no CRAS bairro Ipiranga (CÉU). A 91 
Presidente retomou a palavra   e colocou em votação o Balanço Patrimonial de 2019, o Parecer do 92 
Conselho Fiscal  e o Relatório de Atividades sendo todos os documentos aprovados por unanimidade 93 
dos presentes. Em seguida agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a Assembleia. Nada 94 
mais havendo a relatar, assina a presente ata a Secretária Geral do SinPsi-SC.  95 

  96 
Vânia Maria Machado 97 
Secretária Geral   98 


