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AÇÕES REALIZADAS EM 2012AÇÕES REALIZADAS EM 2012

ORGANIZAÇÃO

I- Regularidade de reuniões ordinárias  de direção
 Não foi possível manter a regularidade mensal de reuniões 
presenciais devido as condições econômicas do sindicato 
sendo que 02  reuniões  foram virtuais e outra foi cancelada 
por falta de quorum.

II- Assembléia Geral Ordinária 
Realizada Assembleia Geral  de Prestação de Contas  em 
18/06/2012
Realizando  Assembleia Orçamentária em 30 de 
novembro/2012
Conforme  previsto no Estatuto do Sindicato



• III- Fortalecimento da estrutural sindical
 Mantemos nossa sede junto à CUT-SC, sem ônus para o 

Sindicato.
 Liberação parcial de 01 dirigente, com ônus para o 

Sindicato: 10horas /mês

• IV- Estabelecimento de uma política de formação 
sindical

  Elaboração de minuta de Cartilha de Formação Sindicato a 
ser aprovada pela Direção



MOBILIZAÇÃO

V- Agenda de encontros regionais para o estabelecimento de 
acordos coletivos 
Não foi  possível realizar esta ação  pois o Sindicato ainda não tem 
história e formação política sindical  e infraestrutura  administrativo-
financeira

VI- Promover uma ampla campanha de filiação
 Elaborada e  realizada algumas ações da Campanha de Filiação, 
tais como  o fortalecimento do Convênio com CDL-Fpolis, Visitas à IES 
, participação em eventos e espaços políticos e Programa  de TV 
Floripa
Nº de Psicólogos filiados  cadastrados: 229
Nº de Psicólogos filiados ativos: 171



• VII – Eventos realizados:
 Realizado Seminário sobre “Psicólogo e Mundo do Trabalho em 

comemoração ao Dia do Psicólogo com a presença do Dr. 
Wanderly Codo com participação expressiva de psicólogos e 
outros profissionais  

 Festa  comemorativa aos 50 anos da Psicologia 

• VIII- Fortalecer o debate e mobilização em torno do Piso 
Salarial e da Redução de Jornada para 30 horas

 Participação de 01 dirigente e dois psicólogos filiados  no 
Congresso da Fenapsi , sendo que umas das teses defendidas 
foi  o Piso Salarial nacional 

 Temos informado e divulgado amplamente um indicativo de piso 
estadual de 06 salários mínimos para uma jornada de 30horas



POLÍTICA
IX- Participação de  Conselhos de Direitos e outros  espaços 
políticos
Membro do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC – 
Conselheira Titular representando o Segmento dos Trabalhadores , 
compondo a Mesa Diretora como 1ª Tesoureira
Membro do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS/Fpolis- 
Conselheira Titular representando o Segmento dos Trabalhadores , 
compondo a Mesa Diretora como Presidente
 Membro do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS- 
Jaraguá do Sul
Membro do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS- 
FETSUAS/SC e Membro Suplente do FETSUAS na Coordenação 
Nacional  do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS-FNTSUAS
Membro do Fórum Estadual Permanente da Assistência Social –
FEPAS/SC
Membro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho 
Municipal de Saúde –CMS- Fpolis



• X- Fortalecimento das Relações institucionais com 
outras entidades 

 Participação nas Frentes Parlamentares Estadual e 
Municipal de AS 

 Membro da Direção da Fenapsi 
  Mantemos forte relação política com a CUT-SC  sendo 

filiado a mesma



BENEFÍCIOS

XI- Ampliação dos convênios e benefícios para os associados

Convênio com CDL para oferta de Planos  de Saúde ( UNIMED) e 
Odontológico ( PREVIDENT) e outros serviços
Descontos  em Cursos de Pós-Graduação
Desconto  para os sócios – DIPSI Fpolis – materiais e livros de 
Psicologia 



AMPLIAÇÃO DE MERCADO DE TRABALHO

XII- Apresentação de proposta de leis ao legislativo 
promovendo a ampliação do psicólogo nas políticas públicas
 Não foi apresentado PLs mas o Sindicato tem promovido a 
ampliação da inserção dos  nas políticas públicas  em Florianópolis 
principalmente
Defesa de tese junto no Congresso da FENAPSI da inclusão do 
Psicólogo na equipe mínima do  Estratégia de Saúde  da Família-ESF

XIII- Articular junto ao Ministério Público para que seja 
cobrado o cumprimento de portarias, resoluções onde já 
estão previstos a atuação do psicólogo
Será uma ação a ser executada no próximo ano



• XIV- Articular junto ao Ministério Público para que os 
aprovados em concursos públicos sejam convocados

 Participação em Audiências Públicas e reuniões, elaboração 
de documentos , juntamente com outros atores políticos na 
defesa  e garantia do chamamento dos concursados na 
Prefeitura Municipal de Fpolis. 

• XV- Realizar levantamento sobre as necessidades e 
demandas dos psicólogos autônomos

 Será uma ação a ser executada no próximo ano
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