CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA – BAIRRO BOM RETIRO - CURITIBA

Ações realizadas pelo CONSEG Bom Retiro - ano 2019.


Palestras nas reuniões mensais com temas importantes para comunidade, como a realizada pelo Batalhão
de Polícia Militar de Operações Aéreas – BPMOA e a palestra sobre o papel da Policia Militar e Civil.



Participação na reunião mensal das Cadetes do 2º ano do curso de Formação de Oficiais da PMPR. Este
grupo realizou uma pesquisa sobre Segurança com 102 moradores do Bairro Bom Retiro, em outubro de
2019. O resultado desta pesquisa será apresentado em 2020, na reunião mensal do CONSEG para
comunidade;



Aproximação da comunidade com o CONSEG, por redes sociais e visitas;



Organização do arquivo documental do CONSEG;



Atualização e organização da caixa de e-mail do CONSEG Bom Retiro;



Criação do grupo de whatsapp dos “amigos do Bom Retiro”, com o objetivo de oferecer a comunidade um
canal para assuntos diversos do interesse de todos, já que o grupo do CONSEG é somente para assuntos
relacionados à segurança do Bairro;



Reunião com as áreas de segurança pública, procurando compreender a realidade dessas instituições,
auxiliar dentro das possibilidades e também apresentar as demandas do Bairro;



Participação em eventos importantes, entre eles, evento no Tribunal de Justiça no lançamento do “Curso de
Mediador” para formação dos membros do CONSEG e Encontro para o Fortalecimento dos CONSEGs;



Visita ao COPOM para conhecer o atendimento do 190;



Projeto Vizinho Solidário – Divulgação e incentivo para que se torne realidade em todo Bairro.



Campanha disque 190 – Orientar a comunidade mediante um furto ou roubo no Bairro, efetuar registro da
ocorrência neste canal;



*Melhorias no Bairro - Asfalto na Rua Tapajós até a Rua Carlos Pioli,; corte das árvores próximas a Havan;
atualização dos relógios de rua que ainda estão com horário de verão; troca das lâmpadas nos pontos de
ônibus; pintura no asfalto, denominada “caixa amarela” na congruência das ruas Carlos Pioli com Maria
José Godoy e com Emilio de Menezes, melhorando o acesso dos veículos nestas ruas;



Solicitação ao IPPUC - Estudo para analisar a viabilidade de fazer um recuo de dois metros para
estacionar duas viaturas na Rua Guilherme Seeger em frente ao Módulo com objetivo de evitar de evitar
que as viaturas fiquem paradas na calçada, atrapalhando o transito na saída do Colégio ( via ofício)



Solicitação a Prefeitura - Estudo para mudança no sentido da Rua Professor Macedo Filho, para que tenha
sentido único, à partir da Rua Comendador Lustoza de Andrade até a Rua Carlos Pioli ( via ofício)

Diretoria do CONSEG Bom Retiro

Rua Desembargador Hugo Simas, 1300 – Modulo Policial – Bom Retiro – Curitiba – Paraná.
E-mail – consegbomretiro2014@hotmail.com – Fone (41) 99191-5961

