
GRUPO DE MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE 
ZELADORIA URBANA - DECRETO 57.069/2016 

 
RESUMO EXECUTIVO da 55ª Reunião, 08 de janeiro de 2020  

 
Presentes: MEMBROS TITULARES: Gabriel Borges Martins (SMDHC), Adriano 

Camargo (SMSUB), Robson César Mendonça (RPR); MEMBROS SUPLENTES: 

Marcia de Sousa (SMADS). PRESENTES: Michael Vieira (RPR), André Lucas (RPR) 

 

 

 O Sr. Gabriel (SMDHC) deu início à reunião com os membros presentes. 

Inicialmente, repassou-se sobre os encaminhamentos da 54ª reunião, em que todos 

foram satisfeitos. Para esclarecimento, o Sr. Gabriel (SMDHC) apresentou as novas 

evidências documentais sobre a ação de Zeladoria realizada no dia 08.11, no Viaduto 

Pedroso. Foram abertas sugestões sobre o que fazer sobre o tema. O Sr. Robson 

(RPR) disse que, como exposto na reunião anterior, Zeladoria e GCM não se 

envolvem nas ações da PM, deve-se acarear este procedimento na próxima reunião. 

O Sr. Adriano (SMSUB) sugeriu que o Sr. André, da Subprefeitura da Sé, se 

posicione sobre os novos vídeos.  

 

 Com o intuito de finalizar a questão, o Sr. Gabriel (SMDHC) leu os e-mails do 

Sr. Robson (RPR) e da Sra. Rosi Silvério sobre o conteúdo da última reunião. Então, 

fez questão de registrar que os Resumos Executivos não têm a ambição de fazer 

uma transcrição total da reunião, apenas temas importantes para o aprimoramento 

das ações de Zeladoria. Como os e-mails foram publicizados, os interlocutores 

podem eventualmente ser responsabilizados pelas suas afirmações. 

 

 Como última pauta, o Sr. Gabriel (SMDHC) apresentou que será feita 

(aguardando última confirmação) a formação proposta para os líderes da Zeladoria da 

Subprefeitura da Sé, nos dias 14 e 15 de janeiro. Estrutura proposta: Dinâmica de 

entrada (13h00-13h30), Pop. Rua e Políticas Públicas (13h30-14h00), INTERVALO 

(14h00-14h15), Legislação Zeladoria (14h15-15h00), Escuta Ativa das Equipes 

(15h00-15h30) e Avaliação da Formação (15h30-16h00).  

 



 Para o Sr. Robson (RPR), é fundamental mostrar o que está no Decreto, para 

que as pessoas saibam como agir. O Sr. Adriano (SMSUB) sugeriu que um 

funcionário da própria Subprefeitura possa fazer a fala sobre o Decreto, para legitimar 

eventuais cobranças, por exemplo convidar o Sr. Tiago, da Sub. Sé.  

 

A Sra. Márcia (SMADS) sugeriu uma dinâmica onde os funcionários 

apresentam uma situação de Zeladoria, encenando os papeis dos atores. Então, 

algum representante técnico faria as correções necessárias e apresentaria a 

Legislação concernente.  

 

O Sr. André Lucas (RPR) registrou que as ações de Zeladoria são mais 

ríspidas e agressivas contra o público LGBTI+. Pediu para ter atenção com isso na 

formação. O Sr. Robson (RPR) registrou a mesma preocupação com o público que 

possui deficiência física, cujos objetos, eventualmente, compõem premissa mínima de 

dignidade.  

 

A próxima reunião, 56ª do GMPAZU, está confirmada para dia 29/01, na 

SMDHC.   

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 
 

1) SMDHC confirmar as datas com a Sra. Ingrid (Sub. Sé), local e público; 

2) Eventualmente, convidar o Sr. Tiago para fazer a apresentação sobre o 

Decreto; 

3) Senhor Robson convidar Leandro e esposa para a próxima reunião. 

 

 

 

 


