RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO 2020
CONSEG Bairro GUAÍRA

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
1.1) Em 07/01/2020, com início às dezenove horas e trinta minutos, no salão de festas do Condomínio

Residencial Araguaia, sito a Rua Santa Zita, 281, bairro, Guaíra – Curitiba Pr. o Conselho Comunitário
de Segurança - Bairros Guaíra, realizou reunião extraordinária, com presenças das
Autoridades, representantes de Órgãos Públicos, Conselheiros (as), moradores do Condomínio
Residencial Araguaia e da microrregião do bairro, com participação de:
Autoridades:
- Capitão Emerson Ferreira - Comandante1ª CIA Polícia Militar do 13º BPM; e
- Dr. Silas – Delegado do Distrito Policia Civil do 8º Distrito de Policia Civil,
Conselheiros, moradores do condomínio e microrregião (em torno de 60 pessoas), com pauta especifica
e extraordinária para posicionamentos e respostas pelas autoridades sobre a situação caótica que a
microrregião do Bairro Guaíra, nas áreas próximas das delimitações cm o bairro Parolin, com mais
intensidade entre a Rua Minas Gerais e Rio Guaíra/Rua Brigadeiro Franco, a constância e frequência
das ocorrências de brigas e tiroteios entre as facções que disputam comando tráfico nos Bairros
Parolin, Guaíra e região.

1.2) Em 27/02/2020, com início as 10h dez horas, na Rua da Cidadania Fazendinha - sala do

Administrador Regional Portão, Sr. Gerson Gunha, o Conselho Comunitário de Segurança - Bairros
Guaíra, realizou reunião itinerante extraordinária, com agenda especificas relativa aos projetos
protocolados em datas anteriores, que cujo desenvolvimento e implantação tem efeito direto com
segurança pública e em favor do bem-estar da coletividade, com participações e representações:
 Regional Protão: Sr. Gerson Gunha - administrador regional e Sr. Aquino Silva – coordenador assuntos
comunidades


Conseg Bairro Guaíra: conselheiros Jair Ribeiro dos Santos, Carlitos Wagner Moreira, Rosane de Fatima,
Fernando Slowick e Adão Canedo



Câmara Municipal de Vereadores: Vereador Oscalino de Mello

REQUERIMENTOS RE-PROTOCOLADA pelo presidente Jair Ribeiro dos Santos

1.3) Em 27/02/2020, com início às dezenove horas e trinta minutos no auditório da Centro de

Referência em Esporte e Atividade Física - CREAF – Guaíra (Rua Augusto de Mari, 2150 - Bairro
Guaíra) o Conselho Comunitário de Segurança Bairros Guaíra - Conseg Guaíra, realizou a nona
reunião do corrente ano, com presenças de Autoridades, representantes de Órgãos
Públicos, Conselheiras (os) do Conseg; moradores bairro e seus convidados, e representantes
dos segmentos da Comunidade.
Iniciando a reunião, o Presidente do Conseg bairro Guaíra deu boas vindas às Autoridades,
conselheiros e visitantes e pediu à secretaria do Conseg, Sra. Luciana Ramos Mendes, para leituras
da ata da reunião anterior. Ata apreciada e aprovada.
O Presidente do Conseg, Sr. Jair Ribeiro dos Santos, saudou e deu boas vindas a todos, convidando
as Autoridades e representantes de órgão e entidades à composição da mesa e, a Senhora Luciana
Ramos Mendes -1ª Secretariar do Conseg para secretariar e redigindo a ata da reunião.
1ª CIA Polícia Militar do 13º BPM - Capitão Emerson Ferreira - Comandante;
8º Distrito de Policia Civil - Dr. Pierre – Superintendente do Distrito Policia Civil,
1º Grupamento Bombeiros Portão - Capitã Franciane, Coordenadora e representante da Corporação junto
as Comunidade da área de atendimento do Grupamento
4. Sicarlos Pereira Sampaio - Diretor Gabinete Gestão Integrada - Secretaria Defesa Social e Trânsito;
5. Oscalino de Mello - Vereador representando a Câmara Municipal, bairro e região;
6. Gerson Gunha - Administrador Regional Portão, e Aquino da Silva – Coordenador assuntos comunitário
Feito destaque e agradecimento as presenças de Autoridades, conselheiras (os), moradores, representantes
de Entidades, Instituições, Comercio do Bairro Guaíra e visitantes, (7_Autoridades + 14_Conselheiras (os) +
48_pessoas da comunidade = (7+14+42 = 63 presenças).
1.
2.
3.
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Em 19/05/2020, com início as 16h (dezesseis) horas na Prefeitura Municipal de Curitiba - sala do
secretário geral do governo municipal, Dr. Luiz Fernando Jamur, o Conselho Comunitário de
Segurança - Bairros Guaíra, realizou reunião itinerante extraordinária, com agenda especificas
relativa a projetos protocolados em datas anteriores, que cujo desenvolvimento e implantação tem
efeito direto em melhorias e segurança pública e em favor do bem-estar da coletividade, com
participações e representações:

Secretária do Governo – Prefeitura Municipal de Curitiba : Dr. Luiz Fernando Jamur

Conseg Bairro Guaíra: Jair Ribeiro dos Santos

Câmara Municipal de Vereadores: Vereador Oscalino de Mello
1.4)

REQUERIMENTOS RE-PROTOCOLADA pelo presidente Jair Ribeiro dos Santos

SMOP - revitalização camada asfáltica ruas do Bairro Guaíra

Nos meses de maio e junho_2020, iniciado e tramites dos processos para realização da eleição
do CONSEG Bairro Guaíra, para definir e compor a nova Diretoria e conselhos para gestão no
bienio_2020_2022.
1.5)

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
No mês de julho_2020, houve a continuidade aos trabalhos e tramites dos processos para
realização, da eleição do CONSEG Bairro Guaíra, para definir e compor a nova Diretoria e conselhos
para gestão no bienio_2020_2022, cuja eleição foi realizada em 30/07/2020, em sintonia e termos
do Título IV Regulamento dos CONSEGs (Decreto nº 5.381, de 24 de outubro de 2016), temos a
honra de comunicar a Vossa Senhoria a realização de eleição do CONSEG Bairro GUAÍRA, Curitiba
Pr., em 30 de julho de 2020, em total sintonia ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO, de
25/06/2020, realizada nas dependências da base da 1ª. CIA do 13° Batalhão da Polícia Militar,
localizada na Praça Tito Schier, rua Orlando Padilha dos Santos s/n, entre Shoppings Ventura e
Palladium, bairro Portão, Curitiba - Pr., na qual foram eleitos, por ACLAMAÇÃO, a diretoria composta
pelos cidadãos a seguir nominados, com respectivos registros e formalizações na Ata da Assembléia
e lista de presenças, em anexo.
2.1)

DIRETORIA EXECUTIVA







Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretária:
2º Secretária:
1° Tesoureiro:
2° Tesoureiro:

JAIR RIBEIRO DOS SANTOS
CARLITO WAGNER MOREIRA
NEIVA PINI RABONE
ROSANE DE FÁTIMA CHIESORIN
CLOVIS FERREIRA DOS SANTOS,
MARCUS ANTONIO GALLO

CONSELHO FISCAL
- EFETIVOS
 ELSON GONÇALVES BUENO,
 EVANDRO SUZUKI,
 FERNANDO SLOWIK
- SUPLENTES
 ANTONIO CAMPOS FERREIRA,
 RUI DE LIMA BUENO

CONSELHO DELIBER ATIVO

CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA

- EFETIVOS
 ALBINO SURECK,
 LISIANE KRISANOSKI,
 LUCIANA RAMOS MENDES,

- EFETIVOS

ADÃO CANEDO DA SILVA,

GIL MARCOS SILVA BRITO,

WAGNER ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS,

- SUPLENTES
 IVO SERGIO PEREIRA SANTOS,
 JORGE LUIZ BARBOSA,
 JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS
 JULIANO GONSCHOROVSKI,
 MARIA CAROLINA LOBO,
 SANDRA MARIA TRIAQUIM,
 YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE

- SUPLENTES

ALTAIR MARIOT,

ELI ANTONIO ADAMANTE,

FLAVIO MIGUEL BREDA,

MARIO PIMENTEL,

VALDOMIRO JOSE DE SALES

CARTA CONSTITUTIVA 031/2020, emitida em 11 de agosto de 2020, recebida em reunião na
CECONSEG PR.
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No 26/10/2020, às dezoito horas, reuniram-se os membros do Conseg e do Conselho de
Infraestrutura do bairro Guaíra, para reunião conjunta, na área de recreação do sobrado do
conselheiro Fernando Slowik, sito à Rua Djalma Maciel, 60 - Bairro Guaíra, entrada pela Av. da
República 7184, com presenças e participações de representantes da Administração Pública e
Conselheiras (os). Foram tomadas e aplicadas as medidas e protocolos da Vigilância Sanitária em
relação ao uso de máscaras, distanciamento e disponibilização do de álcool gel.
2.2)

Iniciando a reunião, o Presidente do Conseg e do Conselho de Infraestrutura - Bairro Guaíra, Sr. Jair
Ribeiro dos Santos passou a palavra ao conselheiro e anfitrião Fernando Slowik, que saudou, acolheu
e deu boas vindas a todos, colocando o espaço e infraestrutura à disposição para este e outros
encontros.
O presidente agradeceu a presença de conselheiros, Administradores Regionais CIC (Sr. Rafael
Kenji) e da Regional Pinheirinho (Sr. Gilberto Bedin) e do vereador Oscalino do Povo, informando
também que o Secretário da Secretária de Obras - SMOP (Eng. Rodrigo Araújo Rodrigues) e chefe
de gabinete (Rafael D´Avila), agendaram e confirmaram que virão e participarão da reunião.
Em seguida o presidente Jair informou que a ausência das Autoridades membros natos (Policias
Militar e Civil, Guarda Municipal e Bombeiros), é em decorrência dos objetivos e pauta serem de
cunho exclusivo:




De esferas de gestores municipais, para avaliar e deliberar sobre início obras de revitalização das Ruas
Paraíba, Augusto De Mari e Assis Figueiredo, situação e previsão de conclusão das obras de drenagem e
contenção de cheias, nos leitos das sub bacias e bacias dos córregos e rios que passam pelo Bairro Guaíra
e Bairros vizinhos;
Alinhar visão e deliberações sobre projetos/obras em execução e a executar, inter-relacionadas com
momentos presente das eleições e futuro, reafirmar compromissos e garantir continuidade das obras,
lembrando e reiterando que em relação às questões políticas, as colocações, opções e deliberações serão
de cunho pessoal dos conselheiros, desvinculado da identidade e função do conselheiro no
Conseg(Instituição/logomarca), em relação a apoio e atuação para eleger representantes do executivo e
legislativo, com continuidade dos dirigentes políticos, para a próxima gestão.

Nos meses de novembro e dezembro_2020, iniciado comunicação, interações e tramites dos
preparativos sobre o programa dos CADETES a ser realizado no Bairro Guaíra.
2.3)

Participações em LIVE e videoconferências convidadas e realizadas pela CECONSEG PR,
correlacionadas com questões de segurança pública, bem como de ordem social e comunitária nas
linhas e dimensões dos protocolos e orientações das Autoridades e vigilância sanitária, relativas a
pandemia do covid_19.
2.4)

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS para o CONSEG, a estudar, desenvolver, adotar e executar na
gestão e biênio_2020-2022, informou que enviou à conselheiras(os), arquivo em PDF via WhatsApp,
que para registro, interações, formalizações, contribuições e participações de conselheiras (os),
sintetizadas a seguir as especificações a estudar, viabilizar, deliberar e alocar equipes (pessoas),
para estruturar e definir processos, formas de interatividades, datas para desenvolvimento e
implementações, visando exercitar um Planejamento Estratégico, Tático e Operacional.
2.5)

1) REUNIÕES virtuais por Vídeos conferências - INTERATIVAS e PROPOSITIVAS:
- Live CONSEG x Comunidade - Ouvir, deliberar, sintetizar e encaminhar requerimentos
- Live CONSEG x Autoridades - Interatividade de posicionamentos, requerer, deliberar programas e ações
- Live CONSEG x Gestores – AGENDA MENSAL – PROPOSITIVA E POSITIVA
2) REDES SOCIAIS - Grupos de contatos
2.1) CONSEG x Autoridades;
2.2) CONSEG x Conselheiras (os);
2.3) CONSEG x Grupos de contatos microrregião (quadra, quarteirão, rua, ...);
3) CONSEG – Comunicação
3.1) Entre integrantes da Diretoria e Conselhos
3.2) Pessoas que já participam e integradas a grupos de contatos
3.3) Pessoas ainda não integradas - Moradores x Comércio x Serviços, ...
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4) FACE BOOK Conseg Bairro GUAÍRA
4.1) Diretrizes conteúdos, formas e competências para publicar informações privadas e públicas;
4.2) Apreciação e deliberação sobre sugestões e solicitações de postagens;
4.2) Desenvolvimento, validações, orientações e disponibilização a conselheiros e à comunidade;
5) Site CONSEG Bairro GUAÍRA
5.1) Diretrizes conteúdos, formas e competências para publicar informações privadas e públicas;
5.2) Apreciação e deliberação sobre sugestões e solicitações de postagens;
5.2) Desenvolvimento, validações, orientações e disponibilização à conselheiros e à comunidade;
6) PROJETO MURALHA DIGITAL - Aferições e instalações
6.1) Interatividades e deliberações com Secretaria de Defesa Social e Trânsito;
6.2) Reaferir locais requeridos e com Secretaria de Defesa Social e Autoridades membros natos;
6.3) Acompanhar instalações e funcionalidades.
7) PROJETOS “VIZINHOS”:
7.1) Em Alerta, Solidário ou Olho Vivo
8) CONSEG - Representantes para interações e integração:
8.1) Segmento segurança
8.2) Segmento infraestrutura
8.3) Segmento educação
8.4) Segmento saúde e social
8.5) Segmento Entidades religiosas, Associações, ...
8.6) Segmento Entidades esportivas, lazer e cultura, ...
Lembrando que para viabilizar desafios serão necessários engajamentos e participações de conselheiras (os)
em projetos e interatividade nos segmentos de suas afinidades e desejos.
Gentileza fazer, observações, complementos e sugestões, bem como se credenciar ao projeto x segmento a
que deseja se integrar, participar e contribuir, agradecendo pela atenção e efetividade.

Curitiba, 08 de abril de 2021.

__________________________________
Jair Ribeiro dos Santos

Presidente do CONSEG Bairro GUAÍRA
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