
    
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 
 

RESUMO EXECUTIVO da 31ª Reunião, 08 de novembro de 2017 
 
 

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

deste Grupo de Monitoramento, realizada em 25 de outubro de 2017. 

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

no dia 07 de novembro ocorreu audiência pública na Câmara de Vereadores sobre 

as abordagens da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Informou também 

que duas carroças foram apreendidas pela Prefeitura Regional da Sé no dia 06 de 

novembro na região da Barra Funda, mediante entrega de contra-lacre a seus 

donos, presentes no momento da apreensão. Informou ainda que dia 14 de 

novembro ocorrerá reunião preparatória do evento Natal de Luz no CISARTE. O 

Sr. Bispo informou que dia 10 de novembro ocorrerá audiência pública na Câmara 

de Vereadores para discutir a inclusão de catadores de material reciclável na coleta 

de lixo do município. Finalmente, o Sr. Darcy (MNPR) informou que, na manhã do 

dia 08 de novembro, ocorreu ação de zeladoria urbana irregular na Praça do 

Patriarca. Em tal ação, a Prefeitura Regional da Sé apreendeu a muleta de uma 

pessoa em situação de rua deficiente, bem como um carrinho de outro indivíduo. 

Frente às filmagens realizadas por munícipes, membros da Guarda Civil 

Metropolitana tentaram apreender celulares e conduziram coercitivamente um dos 

presentes para testemunhar. 

Frente aos relatos trazidos pelos membros do Grupo de Monitoramento, a 

Sra. Denise (SMPR) sugeriu retomar o ofício enviado ao Secretário Adjunto da 

Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais solicitando reunião.  

No que tange à pauta dos carroceiros e catadores de materiais recicláveis, 

tanto o Sr. Darcy (MNPR), quanto o Sr. Eduardo, afirmaram que a Prefeitura 

Regional da Sé tem orientado os carroceiros no sentido de não andarem com suas 

carroças em ruas e calçadas, nem deixá-las estacionadas. O Sr. Tomás (SMDHC) 

indagou o que precisaria ser feito, de acordo com os carroceiros, para evitar a 

apreensão de suas carroças e perguntou se sua identificação seria uma alternativa. 

O Sr. Eduardo e a Sra. Lora afirmaram que as experiências de identificação e 

cadastramento de carroças não foram positivas para os carroceiros, já que abriram 



espaço para a cobrança de taxas e para limitações geográficas de atuação. Os 

Srs. França e Eduardo e a Sra. Lora se mostraram contrários à identificação de 

carroças e sugeriram como solução o respeito aos decretos e portaria que 

protegem as carroças de apreensões. Neste sentido, reforçaram a necessidade de 

se agendar a reunião com o Secretário Adjunto de Prefeituras Regionais, Milton 

Persoli. 

 

Encaminhamentos: 1) A Sra. Denise (SMPR) irá verificar se o ofício enviado 

ao Secretário Adjunto de Prefeituras Regionais chegou ao conhecimento do Sr. 

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

dia 15 de novembro. 

 

 

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

João Paulo Guilherme dos Santos (SMSU). MEMBROS SUPLENTES: Tomás 

Magalhães Andreetta (SMDHC), Denise Aparecida Bonifácio (SMPR), Darcy da 

Silva Costa e Robson César Correia de Mendonça (MEPR). PARTICIPANTES: 

Marcelo Brito (SMSU), Sérgio Bispo, Eduardo, Lora, Jocelino dos Santos, 

Waldomiro de Paula, José França, Rosiene Silvério e Fabiana da Silva. Local da 

reunião: Auditório Térreo (SMDHC) – RUA LÍBERO BADARÓ, 119 – CENTRO – 

SP. 


