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RESUMO EXECUTIVO da 47ª Reunião, 01 de março de 2019 

 
 

O Sr. Tomás (SMDHC) deu início ao encontro com a leitura do resumo 

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

No tocante aos encaminhamentos da reunião anterior, o Sr. Tomás 

(SMDHC) informou que, apesar de ter sido agendada reunião com a Subprefeitura 

da Sé, o encontro não se realizou, devido a um conflito de agenda do Subprefeito. 

Informou ainda que nova data já foi solicitada, porém disse que a reunião não 

deverá ocorrer antes do fim do Carnaval. Foi acordado que a SMDHC cobraria uma 

resposta a partir do dia 11/03. 

O Sr. Tomás (SMDHC) informou que foi votada a PL 145/2018, que 

consolida a política municipal para a população em situação de rua. Este texto 

normativo tem um capítulo dedicado ao tema da zeladoria urbana, razão pela qual 

foi lido e apresentado às pessoas presentes. 

Após a leitura, foi sugerido o envio de ofício aos vereadores responsáveis 

pelo projeto (Eduardo Suplicy, Patrícia Bezerra e Soninha Francine) solicitando a 

previsão de criação de banheiros públicos no rol de serviços e equipamentos a 

serem ofertados pela Prefeitura, a inclusão de carrinhos de supermercado no rol de 

instrumentos de trabalho protegidos durante as ações de zeladoria urbana, 

inclusão de um inciso no artigo 22 prevendo a proteção de alimentos, remédios e 

outros objetos de animais domésticos nos itens que não podem ser apreendidos 

nas ações de zeladoria e um esclarecimento quanto à duplicidade de atribuições 

entre GMPAZU e comissão do Comitê PopRua responsável pelo acompanhamento 

das ações de zeladoria urbana. 



O Sr. Robson (RPR) afirmou que não tem registrado problemas nas ações 

de zeladoria urbana na Subprefeitura da Sé, notadamente nas regiões da Avenida 

Nove de Julho e da Rua Sete de Abril, frente ao que o Sr. Manuel (SMSU) afirmou 

que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) tem se esforçado por manter sempre os 

mesmos agentes no acompanhamento das ações, visando à redução dos conflitos. 

Em sentido oposto, no entanto, os Srs. Marcos e Tomás (SMDHC) relataram 

casos de violação. O Sr. Marcos afirmou que houve uma ação truculenta sob o 

Minhocão (Elevado João Goulart), na qual agentes não apenas apreenderam bens 

protegidos pelo Decreto 57.069/2016, como ainda usaram spray de pimenta contra 

a população em situação de rua. O Sr. Tomás (SMDHC) mostrou às pessoas 

presentes uma filmagem que recebeu e que mostra agentes de zeladoria urbana e 

membros da GCM agredindo uma munícipe durante uma ação de zeladoria. A 

filmagem é do dia 20/02/2019 e a ação ocorreu no Vale do Anhangabaú, em frente 

à Praça das Artes. Foi acordado enviar ofício à Subprefeitura da Sé e à Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana (SMSU) solicitando informações. 

Por fim, o Sr. Robson (RPR) afirmou que a equipe de SEAS atuante na 

esquina da Avenida São João com o Vale do Anhangabaú segue ameaçando as 

pessoas em situação de rua instaladas no local com ações de zeladoria urbana e 

da GCM caso recusem acolhimento. Foi acordado enviar ofício à SMADS 

solicitando informações. 

 

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

solicitando informações sobre ação de zeladoria urbana truculenta; 2) A SMDHC 

enviará ofício à SMADS solicitando informações acerca de denúncia contra uma 

equipe de SEAS; 3) A SMDHC enviará ofício aos autores do PL 145/2018 

solicitando inclusão novos tópicos; e 4) A próxima reunião do Grupo de 

Monitoramento ocorrerá no dia 27 de março de 2019, às 14h, na SMDHC. 

 



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

(SMSUB), Manuel Antonio Fernandes (SMSU), Robson Cesar Correia de 

Mendonça (RPR), Mateus Teixeira da Fonseca, Marcos Hermanson e Rafael dos 

Santos. 

 

Assinam o presente Resumo Executivo os conselheiros presentes: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)___________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB) ____________________________________ 

Manuel Antonio Fernandes (SMSU)______________________________________ 

Elias de Oliveira (SMSU)______________________________________________ 

Robson César Correia de Mendonça (RPR) _______________________________ 


