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PAUTA SINDICAL PARA AS CHAPAS CANDIDATAS AO CRP-12 

1. AÇÕES CONJUNTAS – Sabemos que existe uma falta de entendimento por parte da categoria 

dos respectivos papéis das duas entidades representativas da profissão, CRP e sindicato. O Sindicato 

entende que existem espaços importantes, onde já participou inclusive, que podem contar com a sua 

presença para que este fale diretamente com a categoria sobre o sindicato, sobre suas principais 

ações,  informações importantes para os recém formados sobre o mercado de trabalho entre outros 

assuntos. Deixando claro os respectivos papeis e as ações que podem ser desenvolvidas em conjunto 

em prol das psicólogas e psicólogos. Um destes espaços são as Cerimônias de Entrega de CIPs. As 

Chapas se propõem a incluir o SinPsi-SC nesta agenda  da Cerimônia de Entrega de Carteiras e em 

outras de interesse comum, tais a PEC 108/2019?   ( SANDRA) 

2. RELAÇÃO/ PARCERIA INSTITUCIONAL. Para conhecer e dialogar diretamente com a sua base 

(inscritos no CRP-12) e fazer seu trabalho sindical (Ex. Convenções Coletivas por setor/campo de 

trabalho), o Sindicato precisa ter acesso no mínimo, aos Cel/Fone comercial e e-mails das psicólogas 

e psicólogos ativos em SC, cuja informação somente o Conselho dispõe. É sabido que em outros 

estados, os CRPs cedem o cadastro completo para os respectivos sindicatos de seus estados, 

independentemente da corrente política que está gerindo o Conselho.  A Norma que tem sido 

utilizada para negativa tem sido uma IN que refere-se a regulamentação de Mala Direta, o que não é 

o caso. As Chapas pretendem rever este posicionamento até então adotado pelo CRP-12e CFP e 

passarem a ceder ao SinPsi-SC anualmente o cadastro dos psicólogos inscritos ativos? (SABRINA)  

3. JORNADA DE 30HORAS - Frente a ampla campanha pelas 30horas em 2015 protagonizada 

pelo Sistema Conselho, Movimento Sindical que contou com grande participação da categoria , 

alguns CRPs passaram a adotar as 30hs horas ( 01-DF-35h 02-PE, 03-BA, 04 -MG, 05-RJ, 07-RS, 08-PR, 

10- PA/AM, 11-CE, 13-PB, 17- RN, 21-PI, 22-MA,  CFP-35hs).  Seria esperado que o Sistema Conselho 

como um todo dessem o exemplo, já que defendem a jornada de 30hs para a categoria. 

Consideramos um postura incoerente. Casa de ferreiro o espeto é de pau como diz o ditado. Qual 

seu posicionamento em relação ao estabelecimento da JORNADA DE 30HORAS para as Psicólogas e 

Psicólogos no CRP-12?  (RAQUEL) 

4. AUSÊNCIA DE UM PISO SALARIAL PARA O PSICÓLOGO - Semanalmente somos consultados 

por Contadores/empregadores em especial na iniciativa privada, que buscam uma referência legal  

de piso do psicólogo para fins de contratação. Da parte da categoria, recebemos muitas queixas dos 

baixos salários, inclusive propostos em concursos públicos e processos seletivos. Sabe-se da 

complexidade em  conquistar um piso nacional/estadual para o setor público, haja vista que é 

prerrogativa do poder executivo fazer este encaminhamento. Nunca foi muito claro o 

posicionamento do Sistema Conselho quanto a luta pela definição de um Piso para a (o) Psicóloga(o), 

tanto que temos vários PLs, desde anos 90. Recentemente, temos tramitando o  PL 1.015/2015 que 

prevê um valor de R$3.600,00. O SinPsi-SC pretende fazer o mesmo encaminhamento a nível de 

estado, a exemplo do PL 1.015/2015. Qual o posicionamento da chapa em relação a este 

encaminhamento? (VÂNIA) 


