
    
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 
 

RESUMO EXECUTIVO da 23ª Reunião, 12 de julho de 2017 
 
 

Leitura e aprovação sem alterações do Resumo Executivo da 22ª reunião 

deste Grupo de Monitoramento, realizada em 28 de junho de 2017. 

 O Sr. Alcyr (SMDHC) deu início à reunião com a devolutiva do 

acompanhamento da ação de zeladoria do dia 29 de junho de 2017, na Vila 

Mariana. Informou que a Guarda Civil Metropolitana não participou da operação, 

que a população em situação de rua da região foi avisada com antecedência e que 

houve diálogo entre eles e os agentes de zeladoria.  

Retomando os encaminhamentos da reunião anterior, o Sr. Alcyr (SMDHC) 

informou que o folder ainda não está pronto, mas encaminhou a arte à assessoria 

de imprensa, conforme orientações da última reunião. A Sra. Denise (SMPR) 

informou que, por conta do grande número de assessorias de comunicação nas 

Prefeituras Regionais, tentará uma harmonização dos sites junto à SECOM e à 

assessoria de imprensa do gabinete. 

O Sr. Robson (MEPSR) informou que a Prefeitura Regional da Sé não tem 

publicado a agenda das ações de zeladoria, pontuando, juntamente com o Sr. 

França, a necessidade de transparência para possibilitar a fiscalização. Enfatizou o 

despreparo dos agentes que realizam as ações de zeladoria e da Guarda Civil 

Metropolitana (GCM) em atender as especificidades da população em situação de 

rua. Informou por fim a ocorrência de ações de zeladoria irregulares na região da 

Luz e relatou dificuldade em dialogar com os representantes da GCM para tratar 

dessas ações.  

O Sr. Clésio (SMS) esclareceu que foi determinado pelo gabinete da 

Secretaria Municipal da Saúde a sua participação nas reuniões deste Grupo de 

Monitoramento e que sua ausência nas reuniões deste grupo se deu pelo fato de 

sua área de atuação ser pouco relacionada à população em situação de rua. 

Informou que está articulando sua substituição por um agente de saúde ou por 

outro profissional que atue com a população em situação de rua.  

O Sr. Alcyr (SMDHC) informou aos presentes que a Prefeitura Regional da 

Sé respondeu ofício referente à denúncia de ação de zeladoria urbana que teria 



molhado pessoas em situação de rua no Largo São Francisco no dia 26 de abril. A 

Prefeitura Regional da Sé afirmou que as ações ocorreram de acordo com a 

legislação vigente e que as datas e locais das ações são informadas em seu site. 

O Sr. Guilherme (SMSU) se propôs em articular reunião com comandante 

do Inspetoria Regional de Operações Especiais (IOPE) para promover curso de 

sensibilização dos guardas que atuam nas ações de zeladoria. 

Em um último momento de informes, o Sr. França comunicou que dia 12 de 

julho ocorrerá a visita ao Centro de Acolhida Santa Cecília e o Sr. Robson 

(MEPSR) informou que o 14º Concurso História da Minha Vida foi programado para 

30 de julho. 

Encaminhamentos: 1) O Sr. Alcyr finalizará a elaboração do folder; 2) A 

Sra. Denise encaminhará proposta de harmonização dos sites das prefeituras 

regionais junto à SECOM e às assessorias de comunicação; e 3) A próxima 

reunião deste grupo ocorrerá dia 26 de julho de 2017. 
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