
 

 

 

 

ATA 03/2017 - REUNIÃO DA REPRESENTAÇÃO SETORIAL DO LITORAL 

 

 Reuniram-se no dia 8 de maio de 2017 às 19 horas nas dependências da 

Secretaria Municipal de Educação em Paranaguá, as psicólogas representantes 

setoriais Kamilla Scremim e Carla Slongo, juntamente com os demais 8 psicólogos da 

região listados na Lista de Presença (6 psicólogas de Paranaguá e 2 psicólogas de 

Guaratuba) e 1 participante, para a realização do 3ª encontro da setorial do Litoral 

de 2017. Aproximadamente 7 psicólogos justificaram suas ausências. Neste encontro 

foi abordado o tema “Contribuições da Psicologia no Contexto do Trânsito” 

apresentado pela representante da Comissão de Mobilidade e Trânsito do CRP PR, a 

psicóloga Sandra Martins, que trouxe aos participantes um pouco da sua experiência 

como Especialista em Psicologia do Trânsito, também a reflexão sobre a visão que se 

tem sobre “acidente” e as diversas possibilidades que a Psicologia possui para atuar 

e contribuir com as questões de trânsito. As psicólogas de Guaratuba, Simone e 

Danielle, que atuam também nesta área, comentaram sobre suas experiências neste 

contexto e disseram que não foram contatas pelo Detran para uma parceria nas 

ações do Maio Amarelo nem informadas a respeito, isso que sua clínica fica em 

frente a esta instituição. Ainda, relataram que percebem a falta de padronização nas 

avaliações do trânsito, onde cada estado “faz a sua maneira”. A Sandra comentou a 

respeito. Também, outras participantes colaboraram nas discussões sobre o tema, 

inclusive a Jocirene fez um paralelo com as ações que são realizadas em relação a 

Segurança do Trabalho, onde as NR´s definem a padronização que deve ser seguida 

em todo Brasil, e a Sandra se posicionou a respeito. Todas as participantes foram 

convidadas pela palestrante para participarem do 1º Encontro de Mobilidade Humana 

e Trânsito no dia 27/05 na sede do CRP. A palestrante se colocou a disposição para 

qualquer dúvida ou apoio que necessitem neste sentido. Foi informado aos 

participantes que caso tenham interesse, podem participar da comissão através do 

CRP, basta informar a representante para que possa levar os nomes para a Millena, 

coordenadora das comissões. Comunicado ainda, que o próximo encontro será dia 

05/06 às 19 horas em Morretes e o tema será Saúde Mental. 

Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião. 
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