
    
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 
 

RESUMO EXECUTIVO da 30ª Reunião, 25 de outubro de 2017 
 
 

Leitura e aprovação sem alterações do Resumo Executivo da 29ª reunião 

deste Grupo de Monitoramento, realizada em 11 de outubro de 2017. 

A reunião foi aberta com os informes. O Sr. Robson (MEPR) informou que a 

audiência pública realizada na Câmara de Vereadores sobre zeladoria urbana foi 

infrutífera e que deverá ocorrer nova audiência para discutir o tema. Informou 

também que uma mulher em situação de rua faleceu na Praça da Sé sem sinais de 

violência na madrugada do dia 21 de outubro. Denunciou abordagens reiteradas e 

truculentas de membros da Polícia Militar a pessoas em situação de rua instaladas 

nas ruas Líbero Badaró, José Bonifácio e do Ouvidor. Por fim, informou que este 

ano seu evento Natal de Luz ocorrerá na Praça da Sé e será organizado em 

parceria com o MNPR. O Sr. França informou que três pessoas em situação de rua 

faleceram no dia 14 de outubro na Praça da Sé e que ocorrerá um curso de 

formação de Defensores e Defensoras Populares, organizado em parceria com a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a partir do dia 30 de outubro. 

O Sr. Alcyr (SMDHC) fez as devolutivas dos encaminhamentos da reunião 

anterior. Informou que, conforme solicitado pelos membros do grupo, foi feita uma 

retificação do ofício enviado à Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, com a 

inclusão de uma sugestão de data para a reunião demandada. Comunicou ainda 

que a reunião de escuta aos catadores e carroceiros deverá ocorrer em conjunto 

com a próxima reunião do Grupo de Monitoramento, no dia 08 de novembro, às 

14h00. 

A Sra. Denise (SMPR) comunicou os presentes que verificou a questão dos 

“super prefeitos regionais”. Afirmou que se trata de um arranjo informal cujo 

objetivo é garantir uma otimização dos recursos disponíveis nas diferentes 

Prefeituras Regionais para a realização das ações de zeladoria urbana. 

O Sr. Robson (MEPR) afirmou que o Grupo de Monitoramento tem sido 

pouco efetivo no cumprimento de suas atribuições e aventou a possibilidade de 

deixar de participar das reuniões. Frente a essa afirmação, a Sra. Denise (SMPR) 



e os Srs. Alcyr (SMDHC) e Cesar (SMADS) defenderam o papel do Grupo de 

Monitoramento e resgataram as principais conquistas do grupo este ano. 

O Sr. Robson (MEPR) trouxe ainda a questão de que, por ser muitas vezes 

realizada por estrangeiros, as ações de zeladoria têm despertado sentimentos 

xenófobos na população em situação de rua. 

 

Encaminhamentos: 1) A SMDHC convidará catadores e carroceiros 

autônomos e organizados em cooperativa para a próxima reunião do Grupo de 

Monitoramento; e 2) A próxima reunião deste Grupo de Monitoramento ocorrerá no 

dia 08 de novembro. 

 

 

COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Alcyr Barbin Neto (SMDHC), 

César Alexandre Hernandes (SMADS) e João Paulo Guilherme dos Santos 

(SMSU). MEMBROS SUPLENTES: Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), 

Denise Aparecida Bonifácio (SMPR) e Robson César Correia de Mendonça 

(MEPR). PARTICIPANTES: José França, Rosiene Silvério e Robson de Mattos 

Sousa. Local da reunião: Auditório Térreo (SMDHC) – RUA LÍBERO BADARÓ, 119 

– CENTRO – SP. 


