RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021
1. As eleições para a recriação do Conselho Comunitário de Segurança do Alto
Boqueirão foi em 10/04/2021.
2. A primeira reunião aconteceu em 04/05/2021, de forma on-line, por conta da
pandemia da Covid-19.
3. Em decorrência da primeira reunião foi protocolado em 10/05/2021, na Regional
Boqueirão/Prefeitura de Curitiba, 4 ofícios:
i)

ofício 003. solicitação para poda de árvores e demais providências
entre o final da rua Vicente Costa, 425 e na rua Maestro Carlos Frank,
3241. Protocolo gerado: 04-023338/2021; Realizado em 16/07/2021.

ii)

ofício 004. Pede que haja limpeza pública às margens do Córrego Alto
Boqueirão, na praça 46-EA, porque os arbustos estavam muito altos
em toda a extensão do referido Córrego. Protocolo gerado: 04023347/2021; Realizado em 16/07/2021.

iii)

ofício 005. Pede informações quanto ao protocolo 07002019/2019, de 17/06/2019, referente a revitalização completa da
praça 46-EA. Protocolo gerado para este pedido de informação: 04023352/2021; Ainda não temos resposta quanto ao protocolo 07002019/2019.

iv)

ofício 006. Pede poda de árvores na praça 46-EA, em toda a extensão
dás margens do Córrego Alto Boqueirão. Inclusive poda de galhos que
estão mais próximo do chão. Protocolo gerado: 04-023361/2021;
objetivo das solicitações: trazer maior visibilidade aos moradores e
transeuntes e eliminar pontos de maior insegurança para os
moradores e transeuntes. Serviço não concluído na íntegra. Ver
ponto 20.
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4. Em 25/05/2021, através do ofício 007, pedimos uma reunião com o Administrador
da Regional Boqueirão/Prefeitura de Curitiba. Reunião realizada em 21/06/2021,
conforme foto abaixo. Na foto: Claudio Ritser e Edicleia Martins, presidente e vicepresidente do Conseg Alto Boqueirão. Na sequência, Ricardo Dias e Paulo Gomes,
Administrador da Regional e Coordenador de Assuntos Comunitários da Regional
Boqueirão. Crédito da foto: Alessandro Presznhuk, Coordenador Técnico da Regional
Boqueirão, que também participou da reunião.

5. Em 23/06/2021, nos reunimos com o vereador de Curitiba, Beto Moraes, onde nos
apresentamos oficialmente como Conseg Alto Boqueirão, manifestamos interesse no
diálogo e apresentamos nossas demandas com o objetivo de reunir forças para que a
comunidade do Alto Boqueirão tenha maior sensação de segurança. Beto Moraes tem
longa atuação na área de segurança pública. Crédito da foto: Luis, assessoria do
vereador.
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6. Foto montagem, abaixo, referente ao ofício 003, mencionado no ponto 3.

7. Fotos montagem, abaixo, referente ao ofício 004, mencionado no ponto 3.
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Entendemos que levar demandas ao poder público, com o objetivo de eliminar pontos
de insegurança, também é uma das funções de um Conselho Comunitário de
Segurança, que tem por objetivo maior trabalhar junto com as forças policiais e o poder
público para trazer ou manter maior sensação de segurança por parte de moradores
e transeuntes de um determinado bairro ou região.

8. Após a segunda reunião do Conseg, em 22/06/2021, a Guarda Municipal começou
a fazer ronda ostensiva e abordagens no interior da praça 46-EA, de uma forma mais
intensa, conforme fotos abaixo, atendendo aos anseios da comunidade local. Os
créditos das fotos abaixo são de guardas municipais do núcleo da Regional Boqueirão.
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9. A Polícia Militar, através das equipes da 4ª Cia, pertencente ao 20º Batalhão,
também começaram a intensificar as rondas ostensivas na região da praça 46-EA, que
são os conjuntos Tiradentes, Saturnino de Brito e Eucaliptos, no Alto Boqueirão.
Crédito das fotos: Claudio Ritser, presidente do Conseg Alto Boqueirão.
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10. O Conseg Alto Boqueirão se fez presente, através do seu presidente, Claudio
Rossano Ritser, da 2ª Reunião Técnica dos Conselhos Comunitários de Segurança
com toda a cúpula da Polícia Militar do Paraná e com a presença do Secretário de
Estado da Segurança Pública, realizado em 26/07/2021, na Associação Comercial do
Paraná.

11. Em 10/08/2021, O presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser, esteve
acompanhado da senhora Ivonete Ruth de Lima, presidente da Associação
Comunitária Adventista Tempos Dourados (ACATD), com sede no bairro Alto
Boqueirão, em uma reunião com a Administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion
(foto abaixo). O objetivo do Conseg Alto Boqueirão é conversar com todos e todas que
possam, de alguma forma, contribuir para que as demandas da comunidade, trazidas
pelo Conseg, possam se tornar realidade o mais breve possível. Rafaela Lupion faz
parte do Conseg da Área Central e é prima do, hoje, deputado federal Pedro Lupion.
Foi para este deputado federal que encaminhamos, através da Administradora Rafela
Lupion, os ofícios abaixo:
Ofício 011 gerou o protocolo: 04-047053/2021, em 14/09/2021. Solicitamos apoio
para:
➢ Revitalização da praça 46-EA, situado entre a rua Maestro Carlos Frank e a rua
Pastor Antônio Polito, e às margens do Córrego Alto Boqueirão.
Protocolo/processo: 07-002019/2019. Revitalização incluindo canteiros de
flores na referida praça, alambrado cercando o campo de futebol e novas
ciclovias.
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➢ Realocação das árvores que estão dentro das margens do Córrego Alto
Boqueirão, em toda a sua extensão, para que possam existir outras obras, tais
como: (i) obras de saneamento, (ii) contenção de taludes com gabiões, (iii)
nivelamento e paisagismo das margens do Córrego Alto Boqueirão, na praça
46-EA, em toda a sua extensão;
➢ Medidas para cercar melhor as margens do bosque e impedir o acesso de
pessoas da praça 46-EA ao bosque que fica do outro lado do córrego Alto
Boqueirão.
SEM RESPOSTAS AINDA.

Ofício 012 gerou o protocolo: 04-047050/2021, em 14/09/2021. Solicitamos apoio
para:
➢ Troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED nas ruas próximas à praça
46-EA, nos conjuntos Tiradentes e Eucaliptos, no bairro Alto Boqueirão.
Ofício 013 gerou o protocolo: 04-047050/2021, em 14/09/2021. Solicitamos apoio
para:
➢ Troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED nas ruas do conjunto Vale do
Sol, no Alto Boqueirão.
Ofício 014: Solicitava apoio para:
➢ Urgência na realização de poda de árvores na praça 46-EA situado entre a rua
Maestro Carlos Frank e rua Pastor Antônio Polito, no Alto Boqueirão. Referente
ao protocolo: 04-023361/2021. Data de cadastro: 10/05/2021. No entanto, esse
protocolo foi encerrado pela prefeitura de Curitiba, em 08/10/2021, sem que o
serviço fosse realizado em sua íntegra. Nova solicitação foi feita, em
13/10/2021, e abriu-se novo protocolo: 04-052859/2021. Ver o ponto 18.
RESPOSTAS:
Os ofícios 012 e 013 foram respondidos em 04/10/2021. As futuras trocas das atuais
lâmpadas, pelas lâmpadas de LED, voltarão a ser implementados após os trâmites de
PPP (Parceria Público Privada). Os contratos devem entrar em vigor ainda no primeiro
semestre de 2022 e a concessionária tem 6 (seis) meses após o início para retornar
‘as modernizações de luminárias para modelos de LED”.
Abaixo, foto da reunião com a senhora Rafaela Lupion. Crédito da foto: assessoria da
Rafaela Lupion.
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12. Na reunião do Conseg Alto Boqueirão, realizada em 10/08/2021, pediu-se a
realização de Operações de Segurança ou blitz nas principais ruas do Alto Boqueirão.
De preferência, com todos os órgãos responsáveis. No dia 17/08/2021, a Guarda
Municipal realizou a primeira operação/blitz, na rua Francisco Derosso, conforme fotos
abaixo. Crédito das fotos: guardas municipais.
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13. Em 13/08/2021, o presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser, esteve, a
convite do Inspetor Vilson Stempinhaki, da Guarda Municipal Núcleo Regional
Boqueirão, assistindo a palestra do projeto Conhecer para Prevenir, na Escola
Municipal Francisco Hubert, no Alto Boqueirão.
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14. Reunião entre o presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser, com o
Inspetor da Guarda Municipal, Vilson Stempinhaki, e com o Supervisor Poty, ambos
da unidade da Guarda Municipal da Regional Boqueirão, com o Comandante do 20º
Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Rodrigo de Mauro, em 23/08/2021. O
assunto tratado foram os problemas enfrentados pelos moradores do bairro Alto
Boqueirão. Abaixo foto da reunião. Crédito da foto: Assessoria de Comunicação do
20º BPM.

15. Em 01/09/2021, o Conseg Alto Boqueirão, através de seu presidente, protocolou
na Câmara de Vereadores de Curitiba, através de ofício encaminhado para 15
vereadores e vereadoras, de diferentes partidos políticos, sugestão para que os
parlamentares criem uma Frente Parlamentar de Segurança Pública, visando
acompanhar e trabalhar para aumentar os recursos da Prefeitura de Curitiba na área
de Segurança Pública. Com mais recursos, a Guarda Municipal terá melhores
condições de atender, cada vez mais, a demanda por rondas e patrulhamento nos
parques, praças, equipamentos públicos e ruas do município de Curitiba. Assim como
recursos para aumentar o efetivo da corporação e implantação de câmeras de
segurança.
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16. O Conseg Alto Boqueirão se fez presente na reunião chamada pela Coordenação
Estadual, através de seu presidente, Claudio Rossano Ritser, em 01/09/2021,
realizada na Associação Comercial do Paraná. Reunião esta solicitada à Coordenação
Estadual, pelo vereador Euler, que na ocasião apresentou projeto em relação a
segurança pública. Projeto este que na data da reunião estava em discussão na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Curitiba, e que,
portanto, ainda poderia receber emendas para aprimoramento do projeto.

17. Fruto de uma reunião (ponto 5) entre Claudio Ritser e Edicleia Martins,
respectivamente, presidente e vice-presidente do Conseg Alto Boqueirão, com o
vereador Beto Moraes, em 23/06/2021, o referido vereador apresentou proposição
para instalação de postes de luz ao redor da quadra (rua João Tezeo Contador) da
praça 46-EA. A poda árvores, fruto do pedido do Conseg, e em seguida, houve a
instalação dos postes em 21/09/2021. O que contribui para maior sensação de
segurança para moradores e transeuntes. O que é de interesse do Conseg.
Abaixo, fotos e cópia da proposição apresentada. Crédito das fotos: Claudio Ritser.
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Cópia da proposição apresentada pelo vereador Beto Moraes.
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18. Em, 08/10/2021, o presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser,
apresentou as demandas abaixo para o Administrador da Regional Boqueirão, Ricardo
Alexandre Dias, através dos ofícios:
Ofício 035/2021 - Protocolo gerado: 04-052812/2021 - cadastrado em: 13/10/2021
➢ Solicita três (3) câmeras de segurança na praça 46-EA.
RESPOSTA: Esta solicitação obteve a seguinte resposta: “não há previsão de
instalação de câmeras de videomonitoramento na Praça 46-EA” e que “a referida
sugestão foi encaminhada à área técnica para análise quanto à implementação, tendo
em vista que entendemos ser de suma importância para a contribuição de políticas
públicas, com o propósito de buscar melhorias na qualidade de vida da população”.

Ofício 037/2021 - Protocolo gerado: 04-052810/2021 - cadastrado em: 13/10/2021
➢ Solicita limpeza de beirada de rio, às margens do Córrego Alto Boqueirão, na
praça 46-EA, entre a rua Maestro Carlos Frank e rua Pastor Antonio Polito.
SEM RESPOSTA AINDA.

Ofício: 038/2021 - Protocolo gerado: 04-052810/2021 - cadastrado em: 13/10/2021
➢ Solicita limpeza de beirada de rio, às margens do Córrego Alto Boqueirão, na
viela entre a rua Maestro Carlos Frank e rua Bom Pastor.
SEM RESPOSTA AINDA.

Ofício: 039/2021 - Protocolo gerado: 04-052807/2021 - cadastrado em: 13/10/2021
➢ Solicita poda de árvores, às margens do Córrego Alto Boqueirão, na viela entre
a rua Maestro Carlos Frank e rua Bom Pastor.
RESPOSTA: “Solicitação atendida com poda de manutenção em 56 árvores, às
margens do córrego, entre as ruas Bom Pastor e Anne Frank, no Alto Boqueirão”, em
04/11/2021. E após a resposta, o protocolo foi encerrado.
SERVIÇO NÃO REALIZADO: Apesar da resposta da Prefeitura de Curitiba, o Conseg
Alto Boqueirão informa e observa, através das fotos atuais abaixo, que o serviço que
a prefeitura informa que foi realizado, na verdade, não foi. E, mais: os nomes das
ruas são: Maestro Carlos Frank e Bom Pastor (e não Anne Frank, como foi descrito
na resposta da Prefeitura de Curitiba).
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Entrada da viela, com vista da rua Maestro Carlos Frank.
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Vista da entrada da viela, acima, para a rua Maestro Carlos Frank. É possível enxergar
o tubo (de nome Alto Boqueirão) do ligeirinho Sitio Cercado.

22

Vista do final da rua Bom Pastor.
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Nós, do Conseg Alto Boqueirão, entendemos que se faz necessário e urgente uma
intervenção, pela Prefeitura de Curitiba, neste local para minimizar a imensa
sensação de insegurança que o local produz em moradores, transeuntes e
trabalhadores de locais próximos a esta viela.
A intervenção feita do outro lado da rua Maestro Carlos Frank, em uma parte da
extensão da praça 46-EA, que é a maior praça do bairro Alto Boqueirão, vistas no
ponto 17, deixa claro a importância de uma intervenção do poder público (Prefeitura
de Curitiba) no local.

Ofício: 041/2021 - Protocolo gerado: 04-052803/2021 - cadastrado em: 13/10/2021
➢ Solicita uma ação conjunta com a Guarda Municipal, Limpeza Pública,
Fundação de Ação Social e outras, se for o caso, no “bosque” que fica às
margens do Córrego Alto Boqueirão, na praça 46-EA.
RESPOSTA: Esta solicitação obteve resposta através do ofício 012/2021 R2BQ, em
10/11/2021, informando-nos que “A Guarda Municipal está fazendo rondas
preventivas junto a área do Bosque da Praça Eixo Maestro Carlos Frank, bem como,
foi executado a manutenção e limpeza do Bosque e do córrego Alto Boqueirão”.

19. Também, em 08/10/2021, o presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser,
apresentou ao senhor Inspetor Vilson Stempinhaki, do Núcleo da Regional Boqueirão
da Guarda Municipal, a solicitação:
➢ Ofício: 040/2021: implementação de módulo móvel nas duas pontas da praça
46-EA, que é a maior praça do bairro Alto Boqueirão, sendo essas duas pontas
da referida praça em:
(i)

rua Maestro Carlos Frank, próximo aos tubos do ligeirinho Sitio Cercado

(ii)

rua Wilson Dacheux Pereira, próximo aos tubos do ônibus Circular Sul
(quase esquina com a rua Pastor Antonio Polito);

20. Em 13/10/2021, abriu-se novo protocolo: 04-052859/2021
➢ Solicita poda de árvores, em toda a extensão dás margens do Córrego Alto
Boqueirão, na praça 46-EA.
Foi preciso abrir novo protocolo porque o protocolo 04-023361/2021, de 10/05/2021
foi encerrado pela prefeitura de Curitiba sem que o serviço tivesse sido realizado em
sua totalidade.
SEM RESPOSTA AINDA.
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21. Em 17/11/2021, através do ofício 044/2021, protocolamos na Regional Boqueirão
solicitação para:
➢ Poda de árvores na praça Carlos Roberto Kaseker, situado na rua Alécio
Masson e em seu entorno; Protocolo gerado: 04-059912/2021.
RESPOSTA: “a Praça foi inclusa na programação para execução de intervenções
necessárias na vegetação”, em 19/11/2021.

Também, em 17/11/2021, através do ofício 046/2021, protocolamos na Regional
Boqueirão solicitação para:
➢ Poda de árvores na praça Recanto dos Eucaliptos, situado na rua Pastor
Antonio Polito; Protocolo gerado: 04-059907/2021.
RESPOSTA: “a Praça foi inclusa na programação do Bairro, para execução de
intervenções necessárias”, em 19/11/2021.

22. Em 02/12/2021 e em 03/12/2021, Claudio Ritser e Edicleia Martins,
respectivamente, presidente e vice-presidente do Conseg Alto Boqueirão, estiveram
entregando um documento para o Administrador da Regional Boqueirão/Prefeitura de
Curitiba, Ricardo Dias, e para a voluntária do Conseg da Área Central e atual
Administradora da Regional Matriz/Prefeitura de Curitiba, Rafaela Lupion.
O documento detalha as necessidades e urgências para obras e soluções
permanentes na praça 46-EA, a maior praça do bairro Alto Boqueirão. Inclusive
destacamos os números de protocolos gerados para cada serviço e obra solicitados.
Nosso objetivo é demonstrar as necessidades e particularidades que envolvem a
praça 46-EA, e sensibilizar o poder público e político para a urgência das obras e
soluções permanentes/estruturais que interferirão positivamente na área de segurança
pública na região.

25

26

27

22. Em 21/12/2021, o presidente do Conseg Alto Boqueirão, Claudio Ritser, esteve na
sede da Secretaria Municipal de Defesa Social entregando o ofício 036/2021, em que
manifestamos, ao senhor Secretário Péricles de Matos, apoio a uma proposição feita
pelo vereador Beto Moraes, para que a Guarda Municipal de Curitiba possa fazer uso
do que hoje é conhecido como a Casa do Vovô, situado na praça Recanto dos
Eucaliptos, no Alto Boqueirão.
Atualmente, a Casa do Vovô está abandonada e seria de imenso benefício para a
sensação de segurança pública, em toda a região, se o imóvel, que precisa de reforma,
fosse usado pela Guarda Municipal.
Abaixo, fotos atuais da Casa do Vovô:
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Abaixo, a proposição supra citada:
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23. Em 28/12/2021, representantes dos Consegs Alto Boqueirão e Hauer, Claudio
Ritser e Eduardo Moreira, respectivamente, juntamente com o Tenente José
Eleutério da 4ª Cia da Polícia Militar e Bruno Bicudo, chefe de gabinete do
Administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias, estiveram conversando
virtualmente sobre ações que tem por objetivo serem constantes, para viabilizar maior
tranquilidade aos moradores dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão e Hauer, em
relação, principalmente, ao barulho provocados por motos irregulares. Bruno Bicudo
esteve falando, também, em nome da Guarda Municipal do Núcleo da Regional
Boqueirão. Foi uma conversa promissora e que dependerá de apenas alguns ajustes
técnico operacional, entre Polícia Militar, Guarda Municipal, Regional Boqueirão e
Secretaria Municipal de Trânsito.
Observação: O bairro Xaxim está na área de abrangência da Regional Boqueirão, e,
consequentemente, da Guarda Municipal do Núcleo da Regional Boqueirão. No
entanto, a 4ª Cia da PM, pertencente ao 20º Batalhão de Polícia Militar, o bairro do
Xaxim não está na área de abrangência. Por isso, uma ação conjunta da PM e da
Guarda Municipal neste bairro, não está previsto.

Curitiba, 30 de dezembro de 2021.

_________________________
CLAUDIO ROSSANO RITSER
PRESIDENTE CONSEG ALTO BOQUEIRÃO
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