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RESUMO EXECUTIVO da 51ª Reunião, 26 de junho de 2019 

 
 

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

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

O Sr. Tomás (SMDHC) apresentou resposta da SMADS a ofício 

questionando práticas do SEAS em sua abordagem à população em situação de 

rua. Foi deliberado o envio de ofício à SMADS esclarecendo a função da zeladoria 

urbana e o papel da Secretaria neste processo e oferecendo uma formação para 

as equipes de SEAS das Subprefeituras de maior concentração de pessoas em 

situação de rua. 

O Sr. Tomás (SMDHC) compartilhou com os presentes ofício do Vereador 

Eduardo Suplicy recebido pela SMDHC contendo denúncia de ação de zeladoria 

irregular na Subprefeitura da Sé. Além da apreensão de bens protegidos pelas 

normativas, alega-se que a Subprefeitura da Sé vem estipulando prazo de 07 dias 

para a devolução das apreensões. Neste sentido, o GMPAZU deliberou pelo envio 

de ofícios à SMSUB e à Subprefeitura da Sé questionando tal prática e cobrando 

explicações quanto ao ocorrido. 

Por fim, os membros discutiram a proposta metodológica de atuação do 

GMPAZU anteriormente aprovada, na qual seriam selecionadas as Subprefeituras 

de maior concentração de pessoas em situação de rua, agendadas reuniões do 

grupo em cada uma delas, acompanhamento das ações e execução do curso de 

formação. Afirmou-se que seria mais interessante a escolha de uma Subprefeitura 

para uma atuação mais focalizada, tendo sido selecionada a Subprefeitura da 

Lapa. 

 



Encaminhamentos: 1) A SMDHC enviará ofício à SMADS sobre a questão do 

SEAS; 2) A SMDHC enviará ofício à SMSUB e à Subprefeitura da Sé acerca da 

denúncia recebida; 3) a SMDHC enviará ofício à Subprefeitura da Lapa solicitando 

reunião; e 4) A próxima reunião do Grupo de Monitoramento ocorrerá no dia 31 de 

julho de 2019, às 14h, na SMDHC e terá como pauta a discussão das normativas 

que regulamentam as ações de zeladoria urbana. 

 

Presentes: Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Adriano Marques de Camargo 

(SMSUB), Rosiene Silvério e Pedro Damião de Morais. 

 

Assinam o presente Resumo Executivo os conselheiros presentes: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)___________________________________ 

Adriano Marques de Camargo (SMSUB)__________________________________ 


