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Início as 14h:15min, onde foi apresentada a pauta da reunião pelo Coordenador Hugo, a saber: 

Semana Nacional do Trânsito, Evento Itinerante 2018, GT AP no contexto do trânsito, articulação 

com as IES e Estudantes e palavra aberta. Inicialmente Hugo apresentou o calendário de ações que 

serão realizadas pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de São José dos Pinhais 

(calendário em anexo). Informou que apesar de serem ações do município, o CRP estará 

representado e na oportunidade dos eventos será comentado sobre o papel do psicólogo no contexto 

do trânsito. Foi passado a palavra para o psicólogo Fabiano que informou quais seriam as ações 

desenvolvidas  pelo Detran (Fala nas clínicas sobre educação para o trânsito, Blitz em 120 

municípios, ação na rua Rui Barbosa durante a semana de 18 a 22, ação no calçadão da rua XV de 

novembro em Curitiba, fechamento das ações no museu do Portão. A Colaboradora Tânia, reforçou 

as ações do Detran e destacou que seriam realizadas ações articuladas nas regionais de saúde em 

alusão a semana nacional do trânsito. Na sequencia a colaboradora Heloisa, destacou as ações que 

serão realizadas pelo Iptran, dentre elas: exposição dos brinquedos órfãos em Brasília, simulador de 

direção em bares na cidade de Curitiba, atividade em escola de Educação Especial em Curitiba. A 

colaboradora Alessandra informou que a UFPR, estará apresentando projetos de prevenção no 

trânsito, através de cartilhas de pais em maternidade, cartazes nos postos de vacinação, ações do 

projeto ciranda. O CRP, através da comissão de mobilidade humana e trânsito fará uma campanha 

no dia mundial sem carro e a arte será encaminhada para apreciação assim que estiver pronta aos 

colaboradores da comissão. Na sequencia, foi apresentado a proposta do evento itinerante em 2018, 

conforme em anexo. A proposta do evento itinerante foi aceita. Em especial foi definido pela 

comissão que no evento itinerante, a comissão poderia dar subsidios a outras subsedes, em especial 

no que condiz a GT de AP no Trânsito.  Na ocasião foi apresentado ao grupo a proposta de realizar 

um encontro em parceira entre DETRAN e CRP, para este ano, acerca da avaliação psicológica no 

contexto de trânsito, com os psicólogos que trabalham na avaliação psicológica no contexto do 

trânsito. A comissão decidiu que seria precoce o evento deste porte frente a complexidade do 

assunto, e de dificuldades administrativas que existe acerca do tema. Assim, não sendo aprovado 

pela comissão esta proposta. Foi informado que em relação aos assuntos em parceira com a 

comissão de IES a colaboradora Sandra será o referêncial da comissão. A colaboradora Juliana 

coordenadora do GT de Avaliação Psicológica no trânsito, fala sobre a aprovação do GT pela 

diretoria, sendo coordenada pela comissão de mobilidade humana e trânsito, sendo formada também 

pela comissão de avaliação psicológica e pela Comissão de Orientação e Fiscalização, permitindo 

assim que os documentos elaborados saiam em uma construção conjunta em nome do CRP. Na 

oportunidade foi definido as datas, 15 e 29/09, 06 e 20/10, 10 e 24/11  e  01 e 15/12. Foi destacado a 

necessidade dos representantes da COF e da comissão terem suplentes para não dificultar o 

andamento das discussões e reuniões. A colaboradora Adriane solicita a palavra para que seja 

esclarecida as questões referente ao documento acerca do regimento interno das juntas, que ela 

apresentou na reunião de julho. Ela destacou que em nenhum momento era um documento dela, 

mas sim uma construção de pesquisa que ela encaminhou para a comissão para apreciação. Relatou 

também que a falta de registro deste ocorrido de uma maneira correta em ata, deixou confuso alguns 

entendimentos deste ocorrido. O Coordenador Hugo esclarece que a maneira como foi elaborado a 

ata envolve uma falha de construção da mesma por ele. Destaca que o documento elaborado pela 

colaboradora Adriane foi um texto de apreciação relacionada as juntas, através de uma pesquisa 

realizada pela colaboradora, que foi encaminhado aos demais para continuidade, aceitação, e 

continuidade da discussão. Que a colaboradora Carine respondeu por ela mesma devido o 

envolvimento dela com o tema e com o próprio documento das Juntas. E que a reposta da Carine ao 

ser encaminhada a COF, misturando o texto que estava sendo contruído pela comissão causou uma 

estranheza no entendimento de quem tinha elaborado o texto, além de dúvidas se era um documento 

elaborado pela comissão. E após esse momento, foi entendido a necessidade de criação do GT de 

Avaliação psicológica no contexto do trânsito e da participação da COF e da Comissão de Avaliação 
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Psicológica. Foi destacado que foi conversado com a Carine sobre o ocorrido. Adriane reforçou a 

necessidade de um maior cuidado na elaboração e registro das atas, frente que é um documento 

formal e ele circula pelo conselho. Foi destacado que neste momento a colaboradora Carine optou 

ficar de fora das discussões relacioanadas as Juntas no GT de avaliação psicológica no trânsito, o 

grupo destacou que ela teria muito o que contribuir, mas que respeita a decisão da colaboradora. A 

colaboradora Juliana finalizou, informando que gostaria que fosse tomado cuidado com as 

terminologias e textos de campanhas relacionadas a psicologia e trânsito, frente que no último foi 

utilizado o termo psicotécnico, o qual não está em vigor há muitos anos e sendo necessário que se 

passe para os componentes da comissão para apreciação. A reunião encerrou as 16:15h e foi lavrada 

para pelo coordenador Hugo Rezende. 


