
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 

 

RESUMO EXECUTIVO da 49ª Reunião, 24 de abril de 2019 

 

 

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

executivo da reunião anterior, que foi aprovado por unanimidade com a inclusão do 

Sr. Robson (RPR) na lista de presentes. 

 O Sr. Robson (RPR) cobrou novamente a presença de representantes da 

SMADS e da GCM na reunião do Grupo, frente ao que foi acordado o envio de 

comunicação aos referidos órgãos. 

 O Sr. Tomás (SMDHC) apresentou ofício recebido da Ouvidoria de Direitos 

Humanos com denúncia de ação de zeladoria urbana irregular na Subprefeitura da 

Sé. Ficou acordado que se até a data do dia 06 de maio de 2019 não houver uma 

resposta da Subprefeitura da Sé, o Grupo enviará ofício de cobrança. 

 A Sra. Rosiene afirmou que seria interessante se a Guarda Civil 

Metropolitana tivesse um grupo fixo de acompanhamento das ações de zeladoria 

urbana na Subprefeitura da Sé. Neste sentido, acordou-se que a Sra. Rosiene irá 

articular reunião do GMPAZU com o Secretário Municipal de Segurança Urbana 

para apresentação da proposta. 

 A Sra. Denise (SMSUB) afirmou que irá agendar reunião com a responsável 

pela coordenação do governo local da Subprefeitura da Sé, a fim de tentarmos 

articular o curso de formação para agentes de zeladoria urbana e fortalecer o grupo 

de governo local. Além disso, entrará em contato com as Subprefeituras de Jaçanã 

- Tremembé e Lapa para a realização do curso de formação para agentes de 

zeladoria urbana. 

  



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

resposta à Ouvidoria de Direitos Humanos a partir do dia 06 de maio; 2) A Sra. 

Rosiene articulará reunião do GMPAZU com o Secretário Municipal de Segurança 

Urbana; 3) A SMSUB articulará formações para agentes de zeladoria urbana nas 

Subprefeituras da Lapa e de Jaçanã – Tremembé; e 4) A próxima reunião do 

Grupo de Monitoramento ocorrerá no dia 29 de maio de 2019, às 14h, na SMDHC. 

 

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

(SMSUB), Robson Mendonça (RPR) e Rosiene Silvério. 

 

Assinam o presente Resumo Executivo os conselheiros presentes: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)___________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB)____________________________________ 

Robson Mendonça (RPR)______________________________________________ 


