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PAUTA

Apresentação integrantes
- explicações dos trabalhos das comissões tematicas.
- planejamento estrategico da comissão.
-Apresentação integrantes
-Demanda trazida pelos psicólogos
-Discussão aberta

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-Apresentação integrantes
Mediante a presença de colaboradores que não estavam na reunião anterior, foi solicitado que todos os membros
se apresentassem novamente. A psicóloga Flavia , Rosinei e Josianec indicou o quanto é benéfica a troca de
experiências com



profissionais que atuam em contextos distintos dentro da área da Mobilidade e transito.

-Discussão aberta
foi apresentando a importancia da comisssão de mobilidade e transito de Londrina, os psicologos presentes fizeram
constribuições a cerca de trabalho a serem desenvolvidos no intuito de conscientização no transito e o papel do
psicologo naa area.
- momento onde a psicologa Milena explica a função do trabalho e discussões realizadas pela comissão.
- discussões sobre os planejamento das comissão, onde no momento irão acontecer reuniões mensais para
discussões de demanadas que a comissão receber e seus membros trazerem.
- houve discussão aberta sobra o papel do psicologo no transito e a importancia do seu papel alem da avaliação
psicologia, ideias de trabalhos de conscientização sobre o comportamento no transito afim de garantir segurança.
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