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O Sr. Tomás (SMDHC) iniciou a reunião com a leitura do resumo executivo 

da reunião anterior, que foi aprovado sem alterações e por unanimidade. Em 

seguida, foi mencionada a importância da presença de representantes de SMADS, 

SMS e SMSU. Neste sentido, o Sr. Tomás (SMDHC) afirmou que entraria em 

contato com as referidas Secretarias, solicitando a atualização de sua 

representação e o comparecimento às próximas reuniões. 

O Sr. Robson (RPR) afirmou que ações irregulares vêm ocorrendo na 

Avenida São João, entre a Rua São Bento e o Vale do Anhangabaú. Ele afirmou 

que equipes de SEAS têm ameaçado a população em situação de rua do local, 

afirmando que aqueles que recusarem encaminhamento vagas de acolhimento 

serão abordados pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Disse ainda que ações 

vêm sendo realizadas de madrugada e sem aviso prévio. Por fim, afirmou que a 

Polícia Civil tem feito abordagens à população em situação de rua na Praça da Sé, 

sob a alegação de que estariam adulterando documentos. Frente a estas falas, o 

Sr. Tomás (SMDHC) pediu que todas as denúncias sejam feitas também junto à 

Ouvidoria de Direitos Humanos da SMDHC e que sejam informados local, data e 

horário da irregularidade. 

A Sra. Denise (SMSUB) sugeriu que o Grupo de Monitoramento solicitasse 

uma reunião com o novo Subprefeito da Sé. Tal encontro teria por objetivo 

apresentar o Grupo, sugerir a organização do curso de formação para os agentes 

de zeladoria da Subprefeitura da Sé e fomentar a criação do grupo de governo 

local para planejamento intersecretarial das ações de zeladoria no território. O Sr. 

Robson (RPR) propôs que fosse também feito um convite à SAS Sé e à CRS 



Centro para que participassem da reunião. Foram sugeridas as datas de 05/02, 

07/02 ou 08/02. 

 

Encaminhamentos: 1) A SMDHC enviará ofício à Subprefeitura da Sé sugerindo 

uma reunião com o Grupo de Monitoramento; 2) A SMDHC convidará a SAS Sé e 

a CRS Centro para a reunião com a Subprefeitura da Sé; e 3) A próxima reunião 

do Grupo de Monitoramento ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2019, às 14h, na 

SMDHC. 

 

Presentes: Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Denise Aparecida Bonifácio 

(SMSUB), Robson Cesar Correia de Mendonça (RPR), Mateus Teixeira da 

Fonseca, Anderson Pucatti e Rafael dos Santos. 

 

Assinam o presente Resumo Executivo os conselheiros presentes: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)___________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB) ____________________________________ 

Robson César Correia de Mendonça (RPR) _______________________________ 


