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RESUMO EXECUTIVO da 28ª Reunião, 27 de setembro de 2017 
 
 

O Sr. Alcyr (SMDHC) deu início à reunião com a abertura de momento de 

informes. O Sr. Robson (MEPR) informou que vêm ocorrendo ações de zeladoria 

diariamente na Praça da República e no Largo do Arouche, a pedido da Polícia 

Militar. Informou ainda que no dia 20 de setembro uma carroça foi apreendida pela 

Prefeitura Regional da Sé na Praça Dom José Gaspar. O caso foi levado à 

Defensoria Pública e também está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal 

de Prefeituras Regionais. Neste mesmo sentido, o Sr. Alcyr (SMDHC) informou 

que o balcão de atendimento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania recebeu duas denúncias de apreensão de carroças também na 

Prefeitura Regional da Sé, que não foram devolvidas mesmo mediante 

apresentação de contra-lacre. 

Em seguida, os presentes iniciaram a discussão sobre a ação no Viaduto 

Santo Antonio, realizada no dia 14 de setembro pela Prefeitura Regional da Sé. O 

Sr. Wilherson (DPE) afirmou que a ação não estava prevista no cronograma 

disponibilizado pela Prefeitura Regional da Sé em seu site e que a data em que 

ocorreu conflitou com a informação passada pelo Sr. Vitor, chefe de gabinete da 

Prefeitura Regional da Sé, que havia confirmado a este colegiado que a ação 

ocorreria apenas no dia 16 de setembro. O Sr. César (SMADS) apresentou o 

relatório referente às abordagens que foram realizadas após a ação e afirmou que 

a SMADS não sabia que a intervenção no território aconteceria na data do dia 14 

de setembro. O Sr. Castor (RPR/Calçada) informou que, após a ação, esteve com 

o vereador Eduardo Suplicy e garantiu encaminhamentos para três pessoas. 

Frente ao que foi posto, os presentes decidiram solicitar uma reunião com o 

Secretário-Adjunto da Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, Fábio 

Lepique, e com o Prefeito Regional da Sé, Eduardo Odloak, a fim de discutir as 

ações de zeladoria urbana neste território. 

 Foram lidos os resumos executivos das duas últimas reuniões do Grupo de 

Monitoramento. O resumo da 26ª Reunião foi aprovado sem alterações. O resumo 

da 27ª reunião foi aprovado com as seguintes inclusões: deve constar no resumo 



executivo que o Sr. Vitor, chefe de gabinete da Prefeitura Regional da Sé, afirmou 

que 1) as ações de zeladoria continuarão a ocorrer da maneira que vêm sido 

realizadas; 2) as datas e horários das ações são publicadas no site da Prefeitura 

Regional; e 3) a Prefeitura Regional não divulga as datas para não criar tumulto 

nas ações. 

 

Encaminhamentos: 1) A SMDHC, enquanto secretaria executiva do Grupo 

de Monitoramento, enviará ofício à Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, 

solicitando reunião com o Secretário-Adjunto, Fábio Lepique, e com o Prefeito 

Regional da Sé, Eduardo Odloak; 2) A SMDHC enviará ofício à Supervisão de 

Assistência Social da Sé (SAS Sé) questionando sobre o recebimento de 

comunicação das datas e horários das ações de zeladoria urbana por parte da 

Prefeitura Regional da Sé; e 3) A próxima reunião deste grupo ocorrerá em 11 de 

outubro de 2017. 
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