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PAUTA

- discussões do planejamento estrategico da comissão no ano de 2022.
-Demanda trazida pelos psicólogos.
-Discussão online aberta.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-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 na area do transito.
- discussões sobre os planejamento da comissão para o ano de 2022, onde no momento irão acontecer reuniões
mensais para discussões de demanadas que a comissão receber de seus membros , planejamento de parcerias a
serem fortaecidas, retomar a parceria com o orgão CMPTU de Londrina.



- 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.
-dicussões acerca de elaboração de projeto junto a transportes publicos- transporte coletivo juntamento com o CRP.
- elaboração de material de divulgação com tema de segurança do transito atraves de comportamento humano no
transito( folder) a serem divulgados em clinicas de transito.
- ideias de divulgação da avaliação psicologica no transito em CFCS ( centro de formação de condutores).
- fortalecer parcerias com outras istituições para juntos criar uma cartilha de segurança no transito.
- realizar palestras sobre mobilidade humana e transito juntamente com as IES.

ENCAMINHAMENTOS

trazer novas discussões e informação sobre planos estrategicos da comissão e trabalhar encima das propostas
trazidas na reunião sobre o plano estrategico da comisão para o ano de 2022.
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