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Gestão democratiza e amplia

participação
5HVROX§£RTXHFULD3RORVGR&5356FRPH§DDVHU
implementada para aproximar o Conselho da categoria
e garantir espaços de participação e deliberação
Atenta aos pedidos de aproximação com a categoria, interiorização e
ampliação dos espaços democráticos do CRPRS, a gestão AmpliaPsi
publicou a Resolução 06/2017, que estabelece a “implementação e
funcionamento dos Polos do Conselho Regional de Psicologia do Rio
Grande do Sul, suas normas de organização e seus objetivos”.
Os Polos do CRPRS são espaços institucionais, descentralizados nas
regiões do nosso Estado, que compreendem a organização e articulação
das psicólogas e dos psicólogos e que cumprem o papel de interiorização,
descentralização e democratização da gestão política do Conselho.
São espaços institucionais que estão sendo criados para que a categoria
tenha uma referência do CRPRS mais próxima geograficamente.
O objetivo é que sejam pensados, organizados e estruturados pelas
próprias psicólogas e psicólogos da região em que forem constituídos,
sendo, assim, um importante espaço de organização política da categoria.
Os Polos do CRPRS, mais do que apenas espaços de encontro do
Conselho com a categoria, serão espaços de participação democrática
que pautarão a gestão nos seus posicionamentos, diretrizes e ações,
assim como ocorre nas Comissões na Sede em Porto Alegre e nos
Núcleos nas três Subsedes do nosso CRPRS – Centro-Oeste, Serra e Sul.
A Gestão AmpliPsi está investindo fortemente nas políticas de
descentralização e de interiorização do CRPRS por compreender
que, quanto mais próximas/os estivermos, mais fortes seremos.
A Psicologia certamente faz a diferença onde ela está e precisamos
que o nosso Conselho esteja cada vez mais próximo de todas/os
nós para orientar, fiscalizar, defender e fortalecer a categoria.

São espaços institucionais que estão
sendo criados para que a categoria
tenha uma referência do CRPRS mais
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O objetivo é que sejam pensados,
organizados e estruturados pelas próprias
psicólogas e psicólogos da região
Os Polos do CRPRS, mais do que apenas espaços
de encontro do Conselho com a categoria, serão
espaços de participação democrática

E também para que a/o
profissional siga defendendo nosso
Código de Ética, nossa prática
profissional baseada no projeto
ético-político da Psicologia e nos
direitos humanos para, assim,
ofertar cuidado ético e responsável
para toda a sociedade. Este é o
nosso compromisso.
O Rio Grande do Sul é um estado
imenso. Cada região tem suas
particularidades e necessidades
específicas, e precisamos apostar,
cada vez mais, na potência da
nossa categoria quando se organiza
e debate a Psicologia e a sociedade
como um todo. Assim, os Polos
do CRPRS são um convite que o
CRPRS faz a cada psicóloga e a
cada psicólogo, de todas as regiões
do nosso estado, para que participe
da construção de uma gestão e de
um Conselho cada vez mais forte,
representativo e transparente.

Psicóloga/o: convida tuas/teus
colegas para constituir um
Polo do CRPRS na tua região!
Vamos juntos construir o
nosso Conselho!
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