
    
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 
 

RESUMO EXECUTIVO da 34ª Reunião, 10 de janeiro de 2018 
 
 

Leitura e aprovação sem alterações do Resumo Executivo da 33ª reunião 

deste Grupo de Monitoramento, realizada em 13 de dezembro de 2017. 

A reunião foi aberta com os informes. A Sra. Denise (SMPR) fez um informe 

sobre a O Sr. Robson (RPR) solicitou que representantes da sociedade civil 

possam participar como ouvinte do curso. Após breve discussão sobre a 

viabilidade desta demanda, considerando aspectos como o tamanho da sala e o 

desenvolvimento das aulas, ficou acordado que um representante do Grupo de 

Monitoramento irá acompanhar as aulas na qualidade de observador. O Sr. Castor 
irá acompanhar a primeira turma, no dia 16 de janeiro, o Sr. Robson a segunda, 

em 23 de janeiro e, por fim, o Sr. Darcy acompanhará a última turma, em 30 de 

janeiro. 

O Sr. Vinicius (SMDHC) informou a todos que foi recebida uma devolutiva 

do Ofício que, por solicitação deste grupo de monitoramento, havia sido 

encaminhado para o Secretário Municipal das Prefeituras Regionais. Após 

tomarem ciência do teor da devolutiva, o Grupo de Monitoramento acordou em 

encaminhar a versão digital do ofício via e-mail para o Núcleo Especializado de 

Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

para conhecimento e providências. 

O Sr. Robson (RPR) informou que no dia 05 de janeiro presenciou uma 

abordagem truculenta de um Guarda Civil Metropolitano, na Praça da Sé. Disse 

que por não estar com seu celular, não pode registrar a ocorrência. 

A Sra. Denise (SMPR) informou que fez um levantamento nos sites das 

prefeituras regionais, sendo que somente o da Prefeitura Regional da Vila Maria e 

da Vila Mariana estavam atualizados. Ademais, disse que está tomando as 

providências internas para solucionar esta demanda. 

Encaminhamentos: 1) Será encaminhada cópia digital do ofício referente 

ações de zeladoria na Prefeitura Regional Sé para a Defensoria Publica do Estado 

de São Paulo 2) A próxima reunião deste Grupo de Monitoramento ocorrerá no dia 

24 de janeiro de 2018. 



 

 

COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: João Paulo Guilherme dos 

Santos (SMSU); Robson César Correia de Mendonça (RPR). MEMBROS 
SUPLENTES: Denise Aparecida Bonifácio (SMPR), Castor José Guerra (RPR), 

Wanda Brito Baldi (RPR), Elisabete Silveira Ramos (RPR) e Darcy da Silva Costa 

(RPR). PARTICIPANTES: Willherson Carlos Luiz (DPE) Vinicius Duque (SMDHC) 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC), Manoel Lucimar dos Santos, Rosiene 

Silvério, Edvaldo Gonçalves de Souza. Local da reunião: RUA LÍBERO BADARÓ, 

119, 9º ANDAR – CENTRO – SP. 


