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Representantes de 19 Conselhos Comunitários participaram da reunião, convocada para debater os
problemas da região e apontar soluções
Cerca de 70 pessoas, entre presidentes de conselhos de segurança e policiais militares,
participaram sábado (6) de uma reunião na sede do 17° Batalhão da Polícia Militar, em São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O encontro, promovido pelo comandante
da unidade, tenente-coronel Mauricio Tortato, teve como objetivo debater os problemas de
segurança pública do município, bem como as possíveis soluções, além de apresentar o trabalho da
PM na região. O coronel Sérgio Filardo, comandante do 6° Comando Regional da PM, no qual o 17°
Batalhão da PM está inserido, também esteve presente e considerou o encontro importante tanto
para a corporação quanto para a comunidade. &ldquo;Estas reuniões estão acontecendo com
frequência na região metropolitana, e esta do 17° BPM aproximou os presidentes de Comunsegs da
PM, propondo que eles tragam os anseios da comunidade e levem para ela de que maneira as
pessoas devem atuar para que juntos façamos uma melhor segurança pública&rdquo;, afirmou.
&ldquo;A finalidade maior é aproximar ainda mais a PM da comunidade de São José dos Pinhais.
Procuramos melhorar a parceria com os Comunsegs (Conselhos Comunitários Municipais de
Segurança Cidadã), fazendo com que nos auxiliem na apresentação dos problemas e na
solução&rdquo;, disse Tortato. Participaram do encontro 19 presidentes conselheiros, representando
a comunidade de diversos bairros. Durante a apresentação, Tortato revelou ações que estão sendo
feitas pelo batalhão para melhorar a segurança em toda a região metropolitana. &ldquo;Estamos
otimizando os recursos materiais e humanos da unidade, utilizando escalas flexíveis, realizando
operações pontuais e patrulhamento rotineiro. Além disso, dentro do policiamento comunitário
fazemos contraturno escolar com crianças de áreas de risco. Os alunos participam de atividades
recreativas e educativas com os policiais&rdquo;, conta. Tortato também lembrou que o batalhão
tem recebido bastante apoio para a realização de atividades policiais. &ldquo;Quatro vezes por
semana recebemos apoio de guarnições da Companhia de Eventos e conjuntos hipomóvel do
Regimento de Polícia Montada (RPMont), além Guarda Municipal de São José dos Pinhais&rdquo;,
diz o tenente-coronel. &ldquo;Estamos reestruturando as atividades de trânsito na cidade, e faremos
parcerias com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) para melhorar o atendimento&rdquo;,
explicou.
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