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1. Apresentação 

 

 

 Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas durante o ano 

de 2020 pelos diretores do Conselho Comunitário de Segurança do bairro Capão Raso – 

CONSEGCR. 

 O Conseg do Capão Raso foi criado a partir de uma grande mobilização popular que 

ocorreu em julho de 2012, após um morador ter sido vítima de um crime violento que, 

infelizmente, resultou em seu falecimento. Em função disso, mais de 250 pessoas se reuniram 

para cobrar das forças policiais por maior presença e mais segurança no bairro. A recomendação, 

à época, era que os moradores instituíssem um Conseg.   

 

 
Fonte: Jornal Gazeta do Bairro – Julho de 2012. 

 

E, em novembro do mesmo ano, os membros eleitos tomam posse em uma cerimônia 

pública e, desde então, este conselho de manteve ativo. 

 

 
 

Fonte: Posse do Conseg Capão Raso e Região - Arquivo Pessoal – Novembro de 2012. 

 

 

 

2. A diretoria do Conseg CR 2019 – 2021 

 

Os integrantes que tomaram posse no dia 11/07/2019 são:  
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Conseg Capão Raso - Mandato 2019-2021 

  Cargo Nome Completo 
Morador no 

bairro há (anos) 
Profissão  

1 Presidente Antônio Carlos Pontes Coelho 54 Marceneiro 

2 Vice Presidente Ivete Bussolo 42 Professora 

3 2ª Secretária Roberto José R. Kuss 17 Guarda Municipal  

4 1ª Secretária Eliziane Gorniak 39 Professora 

5 1º Tesoureiro Vanderlei de Oliveira 32 Assessor Parlamentar 

6 Conselho Fiscal Celso Acir Zarugner 22 
Bombeiro 

aposentado  

7 Conselho Fiscal Mozart Feld 34 Comerciante 

8 Conselho Fiscal Wanderléia França 27 Contadora 

9 Conselho deliberativo Haroldo Schimdt 32 Empresário 

10 Conselho deliberativo Vania Muczinski 11 Comerciante 

 

 

3. Planejamento do Conseg CR 2019 – 2021 

 

Os integrantes da nova diretoria se reuniram e, com a anuência dos membros natos, 

propuseram cinco objetivos principais para essa gestão. São eles:  

  

 Objetivo Ações 

1 
3ª Companhia: a instalação 
definitiva da 3ª Companhia da 
PMPR 

- Conversa com empresários da região 
 
- Identificação de possibilidades junto aos 
parlamentares e a PMPR 
 
- Identificação de recursos junto ao Forum do 
Pinheirinho 
 

2 
Vizinhos solidários: Ampliação do 
número de ruas e líderes adeptos 
do projeto  

-Validar com o comandante da 3ª companhia e 
checar qual seria a meta anual. 
 
- Avaliar a reaplicação do questionário da 
campanha “Todos Juntos”   
 
- Desenvolver um kit de materiais para ajudar os 
membros do Conseg na gestão das reuniões 
(lista de presença, apresentação, vídeos, roteiro 
do dia, organização da sala, principais cuidados e 
orientações) 
 
- Estabelecer uma agenda periódica com a PMPR 
para que eles estejam presentes em todas as 
reuniões e possam avaliar o resultado do 
projeto.  
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3 
Escolas: ampliar o envolvimento do 
Conseg CR com as escolas do 
bairro 

- Atualização da lista de todas as escolas da 
região 
 
- Propor as reuniões do Vizinho solidário nestas 
escolas e estimular que as crianças e jovens 
sejam embaixadores da segurança do bairro 
 

4 
Advocacy: maior influência do 
Conseg CR nas esferas do 
executivo e legislativo 

- Identificar quem do Conseg será o porta voz 
para as ações vinculadas ao poder legislativo e 
executivo 
 
- Identificar e atuar frente as principais 
reinvindicações a cada um desses 2 poderes, 
tanto para as necessidades da região, quanto 
para a segurança pública em si.  
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Comunicação: ter uma 
comunicação constante e mais 
efetiva do Conseg CR com a 
comunidade 

- Aumentar a frequência de postagens no 
Facebook 
 
- Melhorar a comunicação pelo WhatsApp 
 
- Mandar a agenda de reuniões com 
antecedência as lideranças do bairro e imprensa  
 
- Ter uma programação de comunicação 
constante com as escolas da região 

 

4. Relatório de atividades de 2020 

 

 

O ano de 2020 foi extremamente desafiador devido a pandemia que assolou o mundo 

todo. Com a necessidade de isolamento imposta pelos órgãos governamentais, o Conseg CR 

decidiu priorizar as ações previstas em seu planejamento, em especial, aquelas que tinham 

um cunho mais administrativo e menos de engajamento da comunidade.  

Os objetivos em que tivemos mais ações desenvolvidas foram o 01 (um), 04 (quatro) e 

05 (cinco). Os objetivos 02 (dois) e 03 (três), dado o contexto, não foram priorizados.  

Na sequência, apresentamos as ações realizadas:  

 

 

5. Reuniões mensais 

 

Conforme ata de dezembro de 2019, ficou acordado que o Conseg CR passaria a realizar 

reuniões nas ruas do bairro, de forma itinerante. O objetivo era aproximar o Conseg dos 

moradores e promover maior visibilidade e engajamento com a comunidade.  

A estratégia foi divulgar ao máximo a reunião com comerciantes e escolas da região, no 

dia da reunião, levar cadeiras para a calçada do local escolhido, disponibilizar agua, instalar 

um banner do Conseg, as viaturas permanecerem com o giroflex ligado, além de oferecer 

café, água e algum biscoito como forma de expressar uma gentil acolhida aos participantes.  
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A primeira reunião do ano do Conseg foi agendada para o mês de março. Contamos com 

a presença do comandante da 3ª CIA do 13º Batalhão da PM PR, o delegado do 8º Distrito da 

Polícia Civil, a Inspetora da GM do Matriz do Pinheirinho, representante da administração 

regional do Pinheirinho. A estratégia deu certo. A reunião foi bastante produtiva e contou 

com 21 participantes da comunidade, além dos membros natos e integrantes do Conseg CR. 

Esse número é, em média, três vezes maior do que o número de participantes contabilizados 

nas reuniões anteriores.  

A única reunião realizada pelo Conseg foi está. Após o início da pandemia o Conseg CR 

optou por não realizar novas reuniões.  

 

 

 

Fonte: Imagem convite da reunião de março/2020 - Arquivo Pessoal  

 

 

Fonte: Imagem reunião março/2020 - Arquivo Pessoal  
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Fonte: Imagem reunião março/2020 - Arquivo Pessoal  

 

 

Fonte: Imagem reunião março/2020 - Arquivo Pessoal  
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Fonte: Imagem reunião março/2020 - Arquivo Pessoal  

 

6. Manutenção da 3ª CIA no bairro 

A manutenção da 3º CIA do 13º Batalhão da PMPR no bairro figura como o objetivo número um 

do CONSEGCR que há tempos vem defendendo a manutenção da mesma nesta região. Em 

tratativas com os entes públicos e privados, o Conseg CR buscou fazer uma forte articulação 

para conseguir um terreno apropriado para construir a nova sede atendendo tanto as exigências 

da Polícia Militar quanto da comunidade. Tínhamos o interesse de buscar uma PPP, parceria 

público privada, aos moldes do excelente trabalho realizado pelos colegas do Conseg do Portão.  

Conseguimos, com apoio desta rede de contatos, viabilizar uma reunião no dia 04/10/2019, com 

o prefeito de Curitiba, Sr. Rafael Grega e sua equipe do IPPUC. Após a autorização concedida 

pela busca de imóveis de propriedade da prefeitura na região do Capão Raso e Pinheirinho, nos 

meses seguintes deu-se início as visitas a diversos terrenos no bairro e, na sequência, a 

requisição da análise documental dos mesmos.  

Durante o ano de 2020, com o prolongamento da pandemia e a instabilidade econômica gerada 

por ela, a decisão do comando do 13º Batalhão da PMPR foi por não seguir em frente com a 

construção de uma nova sede, mas, sim, locar um novo imóvel que atenda as demandas da 

PMPR, dada as limitações físicas do atual. O Conseg CR continua apoiando o comando para a 

localização do imóvel e adequação do mesmo considerando as regras de locação indicadas pelos 

órgãos do Estado.  
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Fonte: Imagem reunião outubro/2019 entre Conseg CR, IPPUC, CMC, PMC e PMPR – Facebook 

do Conseg CR  

 

 

Fonte: Imagem da reunião CONSEGCR e 13º BPMPR em janeiro/2021 - Arquivo Pessoal 

 

7. Reuniões sobre o projeto Muralha Digital 

 

Considerando o quarto objetivo do planejamento do Conseg, que se refere a gerar maior 

influência nas esferas do executivo e legislativo, o Conseg CR participou ativamente de 

reuniões agregando análises e sugestões aos gestores e legisladores do município.  
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Em setembro, o Conseg CR conjuntamente com os demais Consegs de Curitiba 

participou da audiência pública sobre a implementação do projeto Muralha Digital, o qual, 

entre outros objetivos, prevê a criação de um plano de monitoramento eletrônico da cidade 

de Curitiba. Na oportunidade, o Conseg CR apresentou aos vereadores o projeto “VIZINHO 

SOLIDÁRIO”, iniciativa deste Conseg, que busca a criação de pontos de segurança em cada 

rua. Também foi discutido com os vereadores as iniciativas das comunidades em criar seus 

próprios sistemas de segurança eletrônica, para que isso fortaleça a segurança destes locais.  

 

Fonte: Imagem da reunião- setembro de 2020 - Arquivo da Câmara Municipal de Curitiba 

 

Além disso, a equipe do Conseg CR se debruçou a realizar uma análise documental 

detalhada para compreender o status da implantação deste que figura como um dos 

principais projetos de segurança pública previsto para ser implementado nos próximos anos 

na capital, o projeto Muralha Digital. Ao lado dos colegas de outros Consegs da Capital, a 

equipe se prontificou a analisar a Lei de Orçamento Municipal de Curitiba, a Lei do Projeto 

Muralha Digital, Lei do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança de Curitiba 

(Consep), os contratos viabilizados entre o município e o fornecedor do projeto, as despesas 

indicadas no portal transparência, assim como reportagens que indicavam a proposta inicial 

do Muralha.  

 

De posse da análise e em comum acordo com os demais representantes dos Consegs da 

capital foi agendada uma videoconferência entre Coordenação Estadual dos Conselhos de 

Segurança do Paraná (Ceconseg), Coronel Chehade Elias Geha, o Secretário da Defesa Civil 

de Curitiba, Sr. Guilherme Rangel, o vereador Herivelto Oliveira, o promotor do Ministério 

Público e o Sr. Régis Rogério Vicente Sartori. 

 

Os três principais objetivos da reunião foram: apresentar as discrepâncias observadas e 

questionar a razão das mudanças previstas no escopo do projeto; 02) questionar o status da 

regulamentação do Consep; 03) solicitar que na regulamentação da lei do Consep fosse 

prevista a participação dos Consegs como membros da sociedade civil.  

 

O arquivo da apresentação realizada segue como anexo deste relatório e foi 

compartilhada com a coordenação dos Consegs, a pedido da mesma, por email no mesmo 
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dia que em que a reunião se realizou. O Conseg CR segue acompanhando o cumprimento dos 

acordos realizados em tal reunião e observando a atuação do legislativo e executivo quanto 

ao projeto Muralha Digital.  

 

 

Fonte: Imagem da reunião com Secretário Guilherme Rangel – outubro de 2020 - Arquivo 

Pessoal 

 

 

8. Posse do novo Comandante do 13º BPMPR 

No dia 25 de novembro, o presidente do Conseg CR estive presentes na transmissão de comando 

do 13º Batalhão PMPR. Agradecemos o trabalho realizado pelo tenente-coronel Carlos Alberto 

Rodrigues Assunção que permaneceu no comando por dois anos e demos as boas-vindas ao 

tenente-coronel Darany Luiz Alves de Oliveira.  
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Fonte: troca de comando do 13º Batalhão da PMPR - imagem Polícia Militar do Paraná 

 

9. Comunicação nas Redes Sociais 

Atrelado ao quinto objetivo do planejamento, a equipe do Conseg CR compreendeu a relevância 

das redes sociais, em especial, durante a pandemia. Elas se tornaram um canal de comunicação 

ágil e muito utilizado entre as pessoas. Neste sentido, o CONSEG-CR mantém ativa sua página 

no Facebook e organiza as informações por meio do WhatsApp, mantendo a comunidade 

informada das situações relacionadas aos interesses das forças públicas de segurança, dos 

serviços públicos e de interesse local. A mídia social do CONSEG-CR tem contribuído para 

estimular a participação das pessoas nos assuntos de segurança e melhorar a percepção sobre 

ela. Em meio a situação de pandemia, esta ferramenta tem se mostrado muito eficaz. 

 

 

 

Atualmente, a página do Conseg CR conta com um público engajado composto por 67% de 

mulheres e 32% de homens. Sendo que destes, a maioria possui entre 35 e 44 anos.  
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Abaixo apresentamos a tabela de publicações realizadas em 2020, e o respetivo número mínimo 

e máximo de curtidas realizadas pela audiência dentro de cada mês. A média de publicações 

realizadas em cada mês foi de mais uma por semana. A variação de curtidas mínima e máxima 

dentro dos meses do ano esteve entre 118 a 5300.   

 

Meses Publicações  
Publicação com 

menor nº de curtidas 

Publicação com 
maior nº de 

curtidas 

Janeiro 11 319 4800 

Fevereiro 7 196 542 

Março 13 254 1100 

Abril 5 251 5300 

Maio 7 391 3400 

Junho 2 585 589 

Julho 1 792   

Agosto 5 213 1500 

Setembro 3 238 743 

Outubro 4 347 3300 

Novembro 9 441 2100 

Dezembro 3 118 2100 

Média 5,8 345 2316 

 

 Fonte: elaboração própria a partir do relatório analítico fornecido pelo Facebook – tabela de 

curtidas em 2020 

 

Com base nesses dados é possível acompanhar o esforço da equipe do Conseg CR em manter a 

página ativa e oferecendo informações uteis à comunidade. Desta forma, mesclamos 

reportagens, vídeos enviados por comerciantes e moradores, serviços de utilidade pública e 

avisos do Conseg CR. Vale salientar que após o aumento do engajamento da comunidade com 

esta página passamos a receber mais mensagens privadas, no Messenger, com pedidos de 

informação e/ou de ajuda perante as autoridades de segurança da região.   

 

10. Conclusão 

O Conseg CR tem se mantido focado em atender as ações previstas em seu planejamento 

mantendo o propósito de estimular a participação da comunidade nas atividades de segurança 

e serviços públicos. Nem toda a programação pretendida para o ano de 2020 foi efetivada, em 

decorrência do caso fortuito na saúde pública, mas nos momentos mais oportunos, com a devida 

cautelas e obedecendo aos protocolos exigidos pelos órgãos públicos, foi possível realizar as 

atividades acima mencionadas. Esperamos que em breve possamos retomar as atividades 

previstas potencializando o trabalho conjunto às forças de segurança na árdua missão de 

proteger nossa comunidade.  
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11. Assinatura do presidente  

 

 

12. Anexo 
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