
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 

ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 

 

RESUMO EXECUTIVO da 50ª Reunião, 28 de maio 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 a proposta da SMDHC de se realizar 

reuniões focadas em cada uma das seis Subprefeituras de maior concentração de 

pessoas em situação de rua não acolhidas. Em cada mês, uma Subprefeitura seria 

acompanhada com mais atenção, por meio de acompanhamento de ações de 

zeladoria, escuta de pessoas em situação de rua do território e convite à 

Subprefeitura para participar da reunião do GMPAZU. 

 Em seguida, foi discutida a questão dos cursos de formação para agentes 

de zeladoria urbana. A Sra. Denise (SMSUB), após tentativa infrutífera, irá verificar 

novamente a possibilidade de organização do curso na Subprefeitura de Jaçanã - 

Tremembé. O Sr. Tomás (SMDHC) irá verificar a possibilidade de organização na 

Subprefeitura da Lapa. 

Foi apresentada a reunião realizada na semana anterior com o Secretário 

Municipal de Segurança Urbana sobre a atuação da Guarda Civil Metropolitana nas 

ações de zeladoria urbana, na qual foi discutida a possibilidade de incluir a 

temática da população em situação de rua no curso de formação a ser organizado 

para novos membros da guarda pela SMDHC em conjunto com a SMSU. 

Por fim, o Sr. Tomás (SMDHC) enviará ofício à SMADS solicitando 

atualização de sua representação junto ao GMPAZU. 

  

Encaminhamentos: 1) O Sr. Tomás (SMDHC) irá compartilhar com os demais 

membros do grupo a lista das seis Subprefeituras com maior concentração de 



pessoas em situação de rua não acolhidas e a proposta de calendário; 2) A Sra. 

Denise (SMSUB) e o Sr. Tomás (SMDHC) irão articular cursos de formação para 

agentes de zeladoria urbana em Jaçanã - Tremembé e Lapa respectivamente; 3) O 

Sr. Tomás (SMDHC) irá verificar o andamento do curso de formação organizado 

pela SMDHC a novos membros da Guarda Civil Metropolitana; e 4) A próxima 

reunião do Grupo de Monitoramento ocorrerá no dia 26 de junho de 2019, às 14h, 

na SMDHC. 

 

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

(SMSUB) e Rosiene Silvério. 

 

Assinam o presente Resumo Executivo os conselheiros presentes: 

Tomás Magalhães Andreetta (SMDHC)___________________________________ 

Denise Aparecida Bonifácio (SMSUB)____________________________________ 


