CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA – BAIRRO BOM RETIRO - CURITIBA

Ações realizadas pelo CONSEG Bom Retiro - ano 2020.


Promover ações de responsabilidade social, organizando campanha para arrecadar
alimentos e ajudar pessoas impactadas pelo coronavirus. A instituição selecionada para
receber as doações foi o Templo Hare Chrishna, situado na Rua Duque de Caxias, 76
no bairro São Francisco, esta instituição serve em torno de 250 refeições diárias para
pessoas em situação de rua;



Doar utensílios descartáveis para a 2ª Cia /12º batalhão com apoio da comunidade, por
se tratar de produtos mais seguros para uso dos policiais;



Receber e analisar expedientes encaminhados formalmente pela Coordenação, que
sejam suscetíveis de apreciação para as devidas providencias do CONSEG Bom Retiro;



Visitar ao 17º grupamento do Corpo de Bombeiros, situado na Nilo Peçanha, 557 no
bairro Bom Retiro para conhecer as novas instalações e divulgar o trabalho do
CONSEG;



Visitar o Coronel Anderson, para apresentar o presidente do CONSEG Bom Retiro,
gestão 2020/2022;



Visitar o modulo do bairro - 2ª Companhia do 12ºbatalhão para conhecer o novo
comandante do batalhão, apresentar as demandas do Bairro e colocar-se a disposição
para trabalharmos em parceria;



Atender a comunidade pelo grupo de whatsapp dos “CONSEG Bom Retiro”, com o
objetivo de oferecer a comunidade um canal aberto, com informações sobre o trabalho
do Conseg, divulgar ações policiais no bairro, orientações de segurança, esclarecimento
de dúvidas, etc;



Realizar reuniões ordinárias com os membros da diretoria para definir ações, realizadas
por vídeo conferencia, neste período de pandemia;



Melhorias no Bairro - Obra no Rio Pilarzinho, no bairro Bom Retiro, este trecho do rio,
registra problemas crônicos de alagamentos, está recebendo uma estrutura de
contenção, de maneira a reduzir o acúmulo de água das chuvas e as enchentes na
região. Obra aguardada a mais de 10 anos, o CONSEG com a comunidade realizaram
vários abaixo assinados para a prefeitura iniciar esta obra.

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

