
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Data: 04 DE ABRIL DE 2017 Horário: Das 14:00 H às 16:00H horas 

Local: Sede Conselho Regional de Psicologia - 08 

Participantes: Juliana Scotti, Renata Margulski, Fabiola Campos, Mariana Franzoloso, 
Sandra Martins, Heloisa Bastos, Carine Côas, Fabiano Xisto, Adriane Pichetto, Marlei Farias, 
Alessandra Bianchi, Judith Baran, Tânia Mascarenhas, Jane Machado e Hugo Rezende 

 

Pauta: Apresentação de novos membros 
 Ação do Maio Amarelo 
 Avaliação Psicológica no contexto do trânsito 
 Palavra Aberta 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
 Hugo Rezende, coordenador da comissão, deu boas vindas aos novos participantes. 
Iniciou a reunião informando sobre a ação do maio amrelo. O evento que seria realizado no 
período da noite no dia 30/05/2017, foi transferidopara o dia 27/05/2017 o dia todo (anexo 
1) pela diretoria entender a necessidade e riqueza de trabalhar este assunto. Foi informado 
também sobre a doação de sangue que será uma ação conjunta com o Programa Vida no 
Trânsito do Estado e ocorrerá em 10 municípios. Após estas informações preliminares foi 
abordado conforme estabelecido na reunião anterior a conversa sobre valiação psicológica 
no trânsito, clinícas, CFC e Detran. Foi informado da postura de algumas autoescolas de 
“ensinar” sobre os testes psicológicos. Ficando deliberado que a comissão em parceria com 
o Detran estaria realizando uma nota de esclarecimento a respeito da avaliação psicológica 
no contexto do trânsito, sua importância e as consequências destes atos. Após 
apresentação de alguns dados por parte de clínicas e o Detran, foi deliberado que todos 
iriam estudar o regimento e ver de que maneira poderia ser feito um melhor cumprimento 
do que esta sendo realizado. A psicóloga Carine destacou que os psicólogos tem a 
possibilidade de realizar denúncia caso não concordem com o posicionamento e decisão da 
junta. Ficou para reflexão a pergunta: “qual a importância da avaliação psicológica no 
contexto do trânsito? A reunião finalizou sendo informado que no próximo encontro será 
apresentado a apresentação de todos sobre a sua fala em nosso seminário, em especial 
pela equipe da avaliação psicológica. Sem mais nenhum posicionamento a reunião 
terminou às 16:13h. 
  
 



 
Encaminhamentos: Estudo do Regimento das Juntas do Detran, Elaboração de nota de 
esclarecmento aos CFC´s e preparação das apresentações do seminário de mobilidade 
humana e trânsito. 
 
Data próxima reunião: 02/05/2017 às 14:00h. 

 


