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Relatório Anual de Atividades - 2016 

 

 QUEM SOMOS: 

 

Diretoria Gestão: 2015/2017 

Presidente: Maria do Socorro Targino Praxedes 

Vice-Presidente: Maria Valdenice da Silva Silvino 

Coordenação de Projetos: Marcina Maria Pessoa Coelho 

Coordenadora Administrativa: Maria das Graças Duarte 

 

 Equipe Técnica da Fundação 

 

 José Marcos Salgueiro – Pedagogo 

 Marcelo Soares – Jornalista 

 Anna Izabella Chaves – Advogada 

 

 MISSÃO: Fortalecer e difundir uma cultura de respeito aos direitos 

humanos na perspectiva dos movimentos populares e da justiça 

social. 
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Apresentação 

 

Desenvolver um trabalho na defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil 

é sempre um grande desafio, principalmente nos estados nordestinos e, mais 

especificamente, na Paraíba, considerado um dos mais pobres da região.  

 

A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves vem, há 

22 anos, trabalhando na perspectiva da promoção e defesa dos direitos 

humanos em João Pessoa e em sua região metropolitana. Na verdade, é um 

trabalho lento, constante e desafiador feito através da educação para cidadania 

com o Curso de Formação de Juristas Populares, onde os participantes 

descobrem e aprendem a fazer a defesa dos seus direitos, além de 

multiplicarem esses conhecimentos em suas comunidades; no controle das 

políticas públicas quando participamos dos conselhos, fóruns e redes, como o 

Fórum Estadual de Reforma Urbana, Conselho Estadual de Direitos Humanos 

e ainda, sensibilizando positivamente o público através de matérias publicadas 

em nosso site, no nosso jornal - Falando Dhireito, redes sociais - e enviando 

notícias para a mídia; prestando assessoria aos movimentos populares; entre 

outros. 

 

Desta forma, este relatório apresenta todas as atividades desenvolvidas neste 

ano de 2016, como forma de tornar público para a sociedade, os parceiros que 

contribuem para concretização deste trabalho e os beneficiários, todo nosso 

esforço para que os direitos humanos sejam respeitados. Este tem sido nosso 

desafio, nossa tarefa. 
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1. Ações do Projeto –“Conhecendo o Direito e Construindo a 

Cidadania” 

 

1.1. Atividades Realizadas. 

Atividade realizada: Visita à Associação de Catadores de Material Reciclável 

de Marcos Moura - COOREM. 

Data: 19 de outubro de 2016. 

Local: Sede da COOREM 

Participantes: 4 pessoas 

Descrição da atividade: Essa atividade foi realizada com o objetivo de 

divulgar o curso de Formação de Juristas Populares e convidar a COOREM 

para apresentar alguns dos seus filiados para participar do referido Curso. Na 

visita conversei com a presidenta e outros membros da cooperativa.   

 

Atividade realizada: Visita ao CEDHOR – Centro de Direitos Humanos D. 

Oscar Romero 

Data: 19 de outubro de 2016. 

Local: Sede do CEDHOR 

Participantes: 4 pessoas,  

Descrição da atividade: Essa visita foi realizada com o objetivo de divulgar o 

curso Formação de Juristas Populares convidando o CEDHOR a apresentar os 
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seus membros para participarem, além de sondar a possibilidade de trabalhar 

um grupo, mas, não foi possível. 

 

Atividade realizada: Visita ao Restaurante Popular Em Santa Rita. 

Data: 19 de outubro de 2016. 

Local: Restaurante Popular. 

Participantes: 4 pessoas, 

Descrição da atividade: Nessa visita foi exposto o cartaz de divulgação do 

Curso de Formação Jurídica Popular e os Juristas que trabalham no 

restaurante se prontificaram a dar informações adicionais aos interessados que 

procurassem mais informações sobre o curso. 

 

Atividade realizada: Visita à Secretaria da Mulher de Santa Rita. 

Data: 21 de outubro de 2016. 

Local: Secretaria de Educação e Cultura de Santa Rita. 

Participantes: 13 mulheres; 

Descrição da atividade: A visita se deu na sede da Secretaria de Educação 

do Município de Santa Rita em virtude da realização da reunião da Rede de 

Combate a Violência contra a Mulher. Com a presença de 13 mulheres, 

representando 07 entidades de Santa Rita, João Pessoa e Bayeux. Após a 

apresentação fez-se relatos de dados referentes às situações de violência 

contra mulher e a criança e ao adolescente. Foi divulgado o curso de Formação 

de Juristas Populares e os presentes se comprometeram em divulgar em suas 

entidades e indicar pessoas para participarem. 
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 Atividades na comunidade de Muçumago.  

 

 

Reunião com os/as moradores/as de Muçumagro 
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Reunião com os/as moradores/as de Muçumagro 

 

Atividade: Reunião com o Grupo de Idosos Bom Jesus. 

Data: 25 de abril de 2016;  

Local: sede do SINCOV. - 

Participantes: 28 pessoas;  

Descrição da atividade: essa reunião iniciou com uma apresentação e em 

seguida fez-se um levantamento complementar da situação do grupo; data de 

criação, membros permanentes, contribuição financeira dos participantes e não 

tem sede própria. Os problemas da comunidade que afetam o grupo: 

inicialmente, vias de difícil acesso, iluminação ruim, violência, transporte 

público precário.  

 

Atividade realizada: Visita aos Juristas Populares e às Associações de 

Moradores de Muçumagro. 

Data: 23 de outubro de 2016. 
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Local: Associação dos Moradores de Muçumagro; 

Participantes: 29 pessoas,  

Descrição da atividade: Essa reunião foi realizada como proposta de 

encaminhamento para solucionar as questões advindas do falecimento do 

presidente, em exercício, Pedro Belarmino dos Santos Filho. A pauta da 

reunião foi: a) Como sanar as dívidas da associação; visitar a Fundação 

Cultural de João Pessoa – FUNJOPE - para resolver as pendências existentes 

do projeto de cultura; convocar assembleia para eleição da nova diretoria. 

Foram apresentadas várias propostas para resolver os problemas financeiros 

da associação, e, a proposta que foi aprovada pela maioria dos sócios define 

que cada sócio deve atualizar seu cadastro e começar a contribuir com a 

associação com uma taxa de dois reais mensalmente, e que poderiam pagar 

uma taxa inicial de 5,00 (cinco reais) no primeiro mês. Já o segundo ponto de 

pauta seria resolver as questões pendentes na FUNJOPE, inclusive a 

prestação de conta do projeto que estava atrasada e que foi comprado o 

material, mas a empresa não entregou o material, além de ter desaparecido. 

Os sócios estavam ansiosos para que a diretoria renunciasse, mas, o 

presidente Carlos dos Santos propôs que primeiro iria resolver as pendências 

deixadas pelo presidente anterior (já falecido) e depois colocaria à disposição o 

cargo de diretor Presidente.  

 

 Atividades realizadas em Sapé 

 

Atividade realizada: Visita aos Juristas Populares e às Associações de 

Moradores de Sapé. 

Data: 22 de outubro de 2016. 

Local: Associações de Moradores do Bairro Mutirão I  
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Participantes: 10 pessoas,  

Descrição da atividade: Esta atividade aconteceu com o objetivo de rever a 

proposta dos/as Juristas Populares de encamparem o acompanhamento da 

implantação das políticas públicas no município, inclusive, a elaboração do 

Plano Diretor. A proposta é reunir os/as Juristas Populares e alguns membros 

de associações para realizarem as atividades conjuntamente. Foi realizado o 

contato com todos/as e ficaram de se organizarem para realização do primeiro 

encontro para fazer o calendário de atividades. 

 

Atividade realizada: Visita aos Juristas Populares e às Associações de 

Moradores de Sapé. 

Data: 05 de novembro de 2016. 

Local: Assentamento Pe Gino Novo. 

Participantes: 05 pessoas; 

Descrição da atividade: Foram visitados os diretores das seguintes entidades: 

Associação Comunitária do Bairro Portal II; Associação Comunitária Amigos do 

Bairro Mutirão II; Associação Comunitária Irmã Esperança – Terra Nova; 

Associação Comunitária do Bairro Bela Vista; presidente da Associação dos 

Agentes Comunitários de Saúde da região de Sapé e o Coordenador da 

Pastoral da Juventude do Meio Popular-PJMP. Na visita conversamos sobre a 

relevância de se trabalhar com controle das políticas públicas e a necessidade 

das associações se articularem entre si, e sobre a força que as associações 

podem ter trabalhando unidas.  

 

Atividade realizada: Reunião com os/as Juristas Populares de Sapé. 
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Data: 05 de dezembro de 2016. 

Local: Assentamento Pe Gino Novo  

Participantes: 4 pessoas;  

Descrição da atividade: Iniciando com a apresentação dos participantes, em 

seguida questionamos sobre a importância de fazer o controle de verbas para 

implantação de políticas públicas. Inicialmente fizemos um calendário de 

reunião para 22 de janeiro e 12 de fevereiro de 2017. Nesse encontro 

definimos dois pontos que seriam importantes para se trabalhar: o primeiro é a 

denúncia sobre o Plano Diretor que no ano de 2005 foi apresentado um projeto 

ao Ministério das Cidades para elaboração do mesmo, mas até então não foi 

concluído e que já terminou a vigência do projeto, pois, a Prefeitura Municipal 

recebeu R$ 46.800,00 e não elaborou o Plano Diretor do Município. O segundo 

é o resgate da identidade comunitária e o fortalecimento das associações com 

o objetivo de poderem cobrar do poder público a implantação das políticas 

públicas no município. 

 

 Atividades realizadas com o Grupo Flor mulher. 
 

Atividade: Reunião Tibiri II – Associação Flor Mulher 

Data: 07 de abril de 2016. 

Participantes: 16 mulheres; 

Local: Sede da Associação Flor Mulher. 

Descrição da atividade: Essa reunião teve o objetivo de aprofundar o 

diagnóstico apresentado pelas cursistas que foram encaminhadas pela 

associação para participarem do curso de Jurista Popular. A Associação Flor 

Mulher foi fundada em 20 de abril de 2000, tem 40 associadas e há uma 

rotatividade de 150 mulheres ano que frequenta ou é atendida pela associação. 
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Oferece atenção psicológica à mulher, em caso de violência acompanha dando 

suporte para que a denúncia seja formalizada.  Têm aulas de segunda a quinta 

feira. Tem reunião mensal (no primeiro sábado de cada mês). As associadas 

contribuem do R$12,00 por mês, tem 20 voluntárias, tem homens voluntários, 

não tem uma sede, precisa atualizar o estatuto. Como problemas na 

comunidade apresentaram: A falta de segurança, o atendimento à saúde é 

precário, a comunidade é penalizada por causa do tráfico de drogas nas 

escolas, o ensino é precário, o transporte público é de péssima qualidade. 

Além de escutar os problemas da comunidade o objetivo é fortalecer a 

associação para que tenha melhor desempenho no apoio e na luta em defesa 

das mulheres da comunidade. 

 

Atividade: Reunião Tibiri II – Associação Flor Mulher 

Data: 27 de abril de 2016. 

Participantes: 11 mulheres; 

Local: Sede da Associação Flor Mulher. 

Descrição da atividade: nessa atividade estavam presentes 11 mulheres e 

conversamos sobre os problemas da associação e da comunidade, pois, elas 

ficaram de analisar melhor que problema seria importante colocar como 

prioridade a ser proposta uma solução. A associação propôs que fosse feita 

oficinas sobre a  LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Na segunda 

semana de julho; A problemática da criança de do adolescente no dia 18 de 

agosto; Apoio do SEBRAE para o início de julho. Elas falaram que tinham 

espaço para em feiras de artesãos para venderem os produtos, mas não têm 

dado certo. Davi, o estagiário, falou do apoio que a Fundação se propunha a 

dar para o Grupo Flor Mulher conseguir projetos, questionou sobre a 

necessidade de o grupo conseguir capital para adquirir uma sede. 
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2. Curso de Formação de Juristas Populares 

 

 

Oficina de abertura da 14ª Turma do Curso de Formação de Juristas Populares 

20/02/2016 

 

Dinâmica de entrosamento dos/as cursistas – 20/02/2016 
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Data 

 

Conteúdo 

 

Relato 

Curso de Formação de Juristas Populares de João Pessoa – 14ª 

Turma – 2015/2016 

20/02/2016 

OFICINA DE ABERTURA 

DO CURSO 

Momento de encontro dos/as 

alunos/as com a equipe da 

Fundação Margarida Maria 

Alves, com apresentação da 

estrutura da equipe, 

cronograma do curso de 

juristas populares 2015/2016 

e socialização entre as 

lideranças populares. 

O primeiro encontro entre 

os/as alunos/as foi 

marcado por grande 

curiosidade entre os/as 

cursistas, exposição das 

temáticas trabalhadas por 

cada grupo e inicio de 

formação de um grupo 

coeso. 

 

05/03/2016 

Oficina de Diagnóstico 

Social dos grupos 

Trabalho coletivo de 

identificação das 

temáticas trabalhadas 

pelos cursistas nos 

grupos a que pertencem e 

mapeamento de 

demandas comuns para 

serem trabalhadas no 

decorrer do curso. 

 

19/03/2016 

 

Oficina Cidadania e 

Direitos Humanos  

Primeiro contato dos/as 

alunos/as com os 

principais documentos de 

proteção aos direitos 

humanos; conscientização 

do conteúdo dos direitos 
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humanos e panorama 

nacional de violações. 

 

 

02/04/2016 

Oficina Políticas Públicas e 

Controle Social 

Apresentação dos 

principais meios de 

participação popular e de 

controle social. 

  

16/04/2016 

 

Oficina de Gênero 

 Perspectiva de 

diversidade de gênero e 

orientação sexual; noções 

sobre a lei Maria da 

Penha. 

 

30/04/2016 

 

Oficina de linguagem Escrita 

e Noções de Documentação  

Treinamento sobre 

organização interna e 

produção de documentos 

pelos grupos  

 

14/05/2016 

 

MÓDULO: Noções de Direito 

Constitucional  

Estudo sobre os direitos 

sociais, individuais e 

coletivos presentes na 

Constituição República. 

28/05/2016 Módulo: Aplicação do Direito 

Constitucional aos problemas 

da comunidade 

Estudos de casos práticos 

de violações de Direitos 

Constitucionais e 

aplicação dos remédios 

jurídicos constitucionais 
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04/06/2016 

Módulo: Organização do 

Poder Judiciário 

 Funcionamento da 

Justiça; 

 Advocacia, 

Defensoria Pública e 

Advocacia Pública; 

 Ministério Público e 

Magistratura; 

Juizados Especiais 

Análise crítica do papel do 

poder judiciário à luz da 

Constituição Federal 

 Funcionamento 

da Justiça: 

.Este módulo começou 

com a apresentação da 

função e composição do 

Poder Judiciário, divididos 

em diferentes instâncias 

de acordo com a sua 

competência e graus de 

jurisdição. 

 Advocacia, 

Defensoria 

Pública e 

Advocacia 

Pública:  

A facilitadora explanou a 

função social do 

advogado conforme sua 

atuação no Poder 

Judiciário, diferenciando o 

papel do advogado 

particular, defensor 

público e advogado 

público (advogado geral 

da União e Procuradores), 

bem como seus deveres, 

proibições e prerrogativas. 

 Ministério 

Público/MP e 

Magistratura:  

Com o auxílio de vídeo 
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produzido pelo Ministério 

Público Federal, foram 

explicadas aos alunos/as 

funções do MP conforme 

graus de jurisdição e do 

Magistrado, na efetivação 

da justiça. 

 Defensoria 

Pública:  

Conversa com a presença 

da Defensora Pública 

Federal dos Direitos 

Humanos, sobre conceito 

e competências da 

defensoria pública e 

oportunizado aos alunos 

trazerem casos concretos 

de problemas da 

comunidade onde a 

defensoria pode atuar. 

18/06/2016 

Módulo: Noções de Direito 

Civil 

 Pessoas e Bens 

 Fato Jurídico e 

Responsabilidade 

Civil 

 Direito das 

Obrigações: 

Obrigações, 

Pagamentos e 

Contratos; 

 Explanação de conceitos 

básicos do Direito Civil;  

Pessoa física e jurídica;  

Personalidade jurídica; 

Capacidade plena, 

relativa e incapacidade; 

Direitos da personalidade, 

domicílio, Bens, Fato 

jurídico (ato e fato); 
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 Análise critica e 

aplicada ao cotidiano 

do Código Civil ao 

cotidiano do cidadão 

 

No período da tarde, os 

alunos/as trabalharam 

com a cartilha “Ao 

Encontro da Lei”, 

elaborada pela 

Associação Paulista de 

Magistrados e distribuída 

pela Fundação Margarida 

Maria Alves. Eles 

apresentaram em grupo 

para a turma uma análise 

dos casos práticos 

apresentados na cartilha, 

envolvendo temáticas de 

Direito de Família, 

Responsabilidade Civil, 

Direito à Propriedade, 

Casamento e União 

Estável e Direito 

Empresarial. 

02/07/2016 

Módulo: Noções de Direito de 

Família e mediação de 

Conflitos 

Direito de Família e Direito 

das Sucessões 

- Noções gerais do 

direito de família e sua 

relação com a 

mediação; 

 Casamento 

 Filiação 

 Adoção 

 Alimentos 

13/08/2016 Módulo: Noções de Direito Perspectiva das 
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Trabalhista e 

Previdenciário NOÇÕES  

Previdência Social e 

diretrizes do INSS; 

 Quais os tipos de 

segurados; 

 Os principais 

benefícios 

previdenciários e 

seus requisitos legais; 

 O papel do 

empregado e do 

empregador e os 

principais direitos do 

trabalhador; 

 Contrato individual de 

trabalho: principais 

características, 

classificação e 

espécies. 

Facilitadoras: A turma 

participou ativamente da 

explanação dos 

conteúdos e conseguiu 

relacionar o assunto 

apresentado com 

temáticas do dia-a-dia.  

Perspectiva do Alunado: 

A perspectiva do alunado 

mostrou-se positiva 

através da avaliação 

aplicada ao final do 

módulo. 

 

 

27/08/2016 

Módulo: Noções de Direito 

Penal  

 Princípios e 

características das 

normas penais; 

 Crimes contra a 

pessoa, contra o 

patrimônio e contra a 

dignidade sexual; 

 

Após a recepção dos/as 

alunos/as com o café da 

manhã, deu-se início ao 

Módulo de Direito Penal, 

com a exposição feita 

pela coordenadora do 

curso, apresentando aos 

alunos/as os principais 

conceitos das ciências 

penais e aspectos gerais 

da teoria do crime e da 
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teoria das penas, como as 

características e os 

princípios aplicados ao 

Direito Penal; o conceito 

de crime enquanto fato 

típico, antijurídico e 

culpável, as causas de 

exclusão de ilicitude e da 

culpabilidade, e as penas 

passíveis de aplicação. 

Em síntese da parte geral 

do Código Penal. 

Em seguida a facilitadora 

realizou uma dinâmica em 

que os/as alunos/as foram 

convidados/as a se 

posicionarem em linha 

reta, do lado de fora da 

sala, e orientados a, a 

cada pergunta, fazer o 

indicado. “Como, por 

exemplo, “se você sabe 

ler e escrever dê um 

passo à frente”, “se você 

faz as três refeições ao 

dia, dê um passo à 

frente”, se você já sofreu 

algum tipo de 

discriminação, dê um 

passo atrás”, “se você é 

mulher, dê um passo 
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atrás”... 

Este exercício é baseado 

em um estudo da ONU, 

que pretende verificar o 

grau de “dignidade” 

conseguida por um povo. 

Os/as alunos/as 

participaram ativamente 

da atividade, tendo sido 

seguida de um debate, 

sobre o que significa 

dignidade, no sentido 

legal da palavra, e de 

quais seriam os direitos 

fundamentais da pessoa 

humana. 

Por fim, encerrou a 

discussão com um debate 

acerca da problemática do 

sistema penitenciário no 

Brasil e especialmente na 

Paraíba. Distribuiu as 

cartilhas: “Educação em 

Direitos Humanos - 

participe desta 

construção” e o “Guia de 

Direitos Humanos - 

Conduta ética, técnica e 

legal para instituições 

policiais militares”, além 

de panfletos referentes à 
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ouvidoria de polícia, que 

retratam quais os 

procedimentos para quem 

deseja levar alguma 

denúncia. 

10/09/2016 

Noções de Direito Urbano e 

Política Urbana 

Módulo realizado com 

base em material 

produzido pelo ministério 

das cidades onde foi 

trabalhado o estatuto das 

cidades e o plano diretor 

de João Pessoa. 

30/07/2016 

 

 

 

 

 

Ciranda de Direto 

Realizada na Sede do 

Centro Renasce 

Companheira, no Bairro 

Jardim e Silva contou com 

os seguintes serviços: 

atendimento jurídico 

realizado pelos/as 

cursistas com assessoria 

dos/as advogados/as da 

Fundação e voluntários; 

oficina de educação 

ambiental; corte de 

cabelo, apresentação de 

dança; 

11/06/2016 

Visita ao Tribunal de Justiça 

da Paraíba/TJ-PB 

Visita acompanhada pela 

equipe da Fundação, 

onde foi mostrado todo o 

funcionamento deste 
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órgão. 

17/09/2016 

 

 

 

Avaliação do Curso 

 

 

 

 

Conteúdo Trabalhado: 

Aplicação de questionário 

de avaliação com base 

nas expectativas 

levantadas no inicio do 

curso para verificar até 

que ponto elas foram 

atingidas. Em seguida 

deu-se um momento de 

verificação de como os 

conteúdos e a dinâmica 

do curso 

interferiram/modificaram a 

vida pessoal e atuação 

social dos cursistas. 

24/09/2016 

Cerimônia de Formatura Entrega de diplomas aos 

concluintes, atividades 

culturais e coquetel. 
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Registros fotográficos 
da Formatura da 14ª 
Turma do Curso de 
Formação de Juristas 
Populares. 
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Curso de Formação de Juristas Populares 

15ªTURMA 

2016/2017 

 

26/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Abertura do 

Curso de Formação de 

Juristas Populares 

 

 Quem Somos 

Nós? 

Apresentação da Equipe 

da Fundação 

 Dinâmica de 

Apresentação dos 

Cursistas 

Como vem sendo a minha 

experiência como Jurista 

Popular 

Depoimento: Norma 

Conceição - Grupo de 

Mulheres Lésbicas e 

Bissexuais da Paraíba 

Maria Quitéria. 

 Conhecendo o 

Curso de Juristas 

Populares 

 

Anna Izabella Chaves 

Alves 

Coordenadora do Curso 

de Formação de Juristas 

Populares; 

 

 Avaliação da 
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Oficina 

encerramento 

03/12/2016 

 

Oficina de Diagnóstico 

Social 

 

Conteúdo Trabalhado 

 Apresentação da 

Oficina e Vídeo 

Institucional/Funda

ção Margarida 

Maria Alves; 

 Trabalho em Grupo 

com levantamento 

de problemas que 

afetam sua 

comunidade/vida, 

 

 Sistematização dos 

Trabalhos em 

grupo; 

 PLENÁRIA; 

 Dinâmica Lúdico 

Recreativa;  

 EXIBIÇÃO DO 

CURTA: “Quem 

tem medo da 

Participação 

Social?”. 

(Vídeo realizado durante 

conversa promovida pela 

Secretaria- Geral da 

Presidência com mídia 

livre e estudiosos) 
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 Debate Sobre o 

Vídeo; 

 Avaliação da 

Oficina e 

Encerramento. 

 

      

 

Registros fotográficos da 
15ªTurma do Curso de 
Formação de Juristas 
Populares. 
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3. Participação em redes e fóruns 

 

3.1. Fórum Estadual de reforma Urbana 

 

 Atividades Realizadas 

Atividades realizadas: Reunião ordinária do Fórum do Reforma Urbana – 

FERURB. 

Local: Fundação Margarida Alves. 

Data: 16 de março de 2016. 

Participantes: 11 pessoas 

Descrição da atividade: Pauta: Informes, Um breve comentário sobre a 

conjuntura nacional, planejamento, calendário de reunião, atividades nas ruas, 

atividade na grande João Pessoa. Nos informes foram citadas as 

preocupações a respeito das manifestações em prol do impedimento da 

Presidenta Dilma Rousseff. A conjuntura Nacional e mundial encontra-se 

apresentada com uma crise econômica que tem influenciado em todos os 

países do mundo, inclusive no Brasil. Mas, podemos observar que há uma 

tentativa de desviar a atenção do povo para os projetos que são votados no 

congresso nacional e, por sua vez, a mídia tem enfocado o partido dos 

trabalhadores como responsável pela crise e pela corrupção. O FERURB 

participará das atividades em favor da democracia. Escolheu um representante 

para que fizesse uma fala em favor do FÓRUM. Definiu os participantes para o 

encontro regional do Fórum de Reforma Urbana que serão as seguintes 

entidades: ASDEF – Associação de Deficientes e Familiares, MNLM – 

Movimento Nacional de Luta por Moradia, MAUC, Fundação Margarida Maria 

Alves, ACIS – Associação Comunitária de Integração Social. 
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Atividade: Reunião para discutir a manifestação em frente ao PMDB e a ida 

para Brasília. 

Data: 20 de abril de 2016. 

Local: sede do MNLM. 

Participantes: 8 pessoas;  

Descrição da atividade: Nessa reunião teve a motivação dos acontecimentos 

nacionais, que são determinantes para que haja avanços ou retrocessos nas 

lutas dos movimentos sociais em defesa dos menos favorecidos do país.  

Discutimos como seriam as atividades de rua que seriam realizadas pelas 

ONG’s, sindicatos, centrais de trabalhadores, etc. 

 

Atividade: Encontro Regional Nordeste do Fórum de Reforma Urbana 

Data: 26, 27 e 28 de maio de 2016. 

Local: Lar Coração de Jesus/Maceió.  

Participantes: 37 pessoas 

Descrição da atividade: Iniciando com o jantar e em seguida fomos até a área 

portuária para participar da ocupação, no Centro de Cultura de Maceió, 

realizada pelos artistas em ato de protesto contra o posicionamento do governo 

“ilegítimo e interino” Michel Temer, em acabar com o ministério da cultura. No 

dia 27, pela manhã, fizemos uma análise da conjuntura política atual, tendo 

como base, um texto de Frei Beto com o título: qual a saída política? Em 

seguida, os participantes de cada Fórum estadual relatou a situação do fórum 

local, os quais, a realidade expressa era comum para todos os estados 

(mesmo sendo o fórum estadual restringisse só à capital e umas mínimas 

cidades da região metropolitana). À tarde tivemos uma apresentação das 
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realidades estaduais em relação à realização das conferências das cidades, 

segundo os relatos, a maioria dos municípios não realizaram as conferências 

municipais. Depois tivemos os informes do Fórum Nacional sobre o encontro 

nacional e a campanha “Pela função social da cidade e da propriedade”. Foi 

feito um encaminhamento de uma proposta para contribuir com as discussões 

da nacional na preparação para o encontro nacional 

 

Atividade desenvolvida: Reunião do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

Data: 29/07/2016 

Participantes: 7 participantes  

Descrição da Atividade: A reunião iniciou com informes sobre a reunião do 

Conselho Nacional das Cidades ocorrida em Brasília, onde foi relatado sobre 

os cortes no Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades; foi informado sobre 

o encontro do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que vai realizar-se no Rio 

de janeiro entre os 03 e 04/8 com o lançamento da campanha pela função 

social da propriedade, mobilização contra as olímpiadas e os rumos da 

Reforma Urbana no Brasil. Programamos uma ação para Paraíba repudiando 

esses cortes para o 10/08 com coletas de assinaturas do abaixo assinado 

sobre os cortes do referido programa, para ser entregue na próxima reunião do 

Conselho Nacional das Cidades e foi marcada reunião para o dia 01/08 para 

organizar o evento. 

 

Atividade desenvolvida: Reunião extraordinária do Fórum Estadual de 

Reforma Urbana 

Local: Fundação Margarida Alves. 

Data: 01 de agosto de 2016. 
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Participantes: 05 pessoas;  

Descrição da atividade: Esta reunião teve como pontos de pauta: 

planejamento do ato em defesa do programa “minha casa minha vida 1” que é 

para pessoas de baixa renda e o lançamento da campanha pela Função Social 

da Cidade e da Propriedade. Com a participação do: MNLM, - Movimento 

Nacional de Luta por Moradia; FMMA – Fundação Margarida Maria Alves; MLB 

– Movimento Luta na Base, MALC – MMD – Movimento de Moradia Mãos 

Dadas. Em relação ao ato em defesa do programa minha casa minha vida para 

pessoas de baixa renda, decidiu-se que convocaríamos duas pessoas de cada 

grupo para ficar o dia todo no ponto de Sem Reis, para coletar assinatura com 

o abaixo assinado para levar pra Brasília, para o Ministério das Cidades, 

cobrando do presidente interino a liberação do recurso do programa. 

                                                         

Atividade desenvolvida: Reunião extraordinária do Fórum Estadual de 

Reforma Urbana 

Local: Fundação Margarida Alves.  

Data: 08 de agosto de 2016. 

Participantes: 05 pessoas;  

Descrição da atividade: Nessa reunião fizemos um balanço das respostas 

positivas que conseguimos obter dos ofícios que foram entregues; dos quais 

podemos elencar como positivas: a solicitação dos almoços para quem vai ficar 

o dia todo, doação da tenda, atração cultural pagamento dos ônibus para trazer 

o pessoal das comunidades, Impressão de panfletos e cartazes. O ofício para a 

SEDURB – Secretaria de Desenvolvimento Urbano não foi entregue e Roberto 

Guilherme do MNLM – Movimento Nacional de Luta por Mordia se 

responsabilizou de entregar. 
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Atividade realizada: Ato público para lançamento da Campanha Nacional do 

Fórum Nacional de Reforma Urbana e coleta de assinatura do programa minha 

casa minha vida 1. 

Local: Fundação Margarida Alves.  

Data: 08 de agosto de 2016. 

Participantes: 30 pessoas;  

Descrição da atividade: A atividade iniciou as 08h00min no Ponto dos Cem 

Reis com a presença de vários movimentos sociais e de moradia, com o 

objetivo de coletar assinatura para cobrar do governo federal a permanência do 

programa minha casa minha vida um e para o lançamento da campanha 

nacional do Fórum Nacional de Reforma Urbana “Pela função social da 

cidade e da propriedade”. Pela manhã houve apenas coletas de assinatura e 

a tarde além da coleta das assinaturas houve também alguns chamamentos.  

 

Atividade realizada: Reunião do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Data: 14 de setembro de 2016. 

Local: Sede da Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 07 pessoas;  

Descrição da atividade: Essa reunião teve dois pontos de pauta: 1. As 

entidades membros do FÓRUM; 2. Formulação de uma pauta para entregar 

aos candidatos a prefeito de João Pessoa. No primeiro ponto, levantou-se a 

questão de quem ou qual entidade deveria participar do Fórum visto que havia 

representantes do governo querendo participar. Após as discussões foi 

proposto quem deveria fazer parte do fórum, qualquer entidade da sociedade 

civil. No segundo ponto, devido à proximidade da eleição, o fórum decidiu uma 
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pauta com propostas relacionadas à moradia e solo urbano, mobilidade, 

transporte para entregar aos candidatos/as a prefeito/a de João Pessoa.   

                                                                             

Atividade realizada: Reunião do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Data: 05 de outubro de 2016. 

Local: Sede da Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 04 pessoas;  

Descrição da atividade: Nessa reunião houve apenas conversas informais a 

respeito das mobilizações nacionais que estão acontecendo contra a 

aprovação do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e também, 

comentou-se sobre a necessidade de se estadualizar o Fórum, já que só tem 

representação de entidades que tem sede em João Pessoa. Consideramos que 

tem havido uma ausência de quórum devido algumas entidades não se 

sentirem representadas pelo fórum.  

 

Atividade realizada: Reunião do Fórum de Reforma Urbana. 

Data: 07 de outubro de 2016. 

Local: Sede da Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 08 pessoas;  

Descrição da atividade: Nessa reunião discutiram-se as problemáticas 

causadas pela ausência das entidades nas reuniões e atividades realizadas 

pelo fórum. Foram dados os informes da UNIÂO – União Nacional Popular por 

Moradia, entidade membro do Fórum que vai ocupar a sede da Caixa 

Econômica Federal para solicitar a liberação dos recursos do Programa do 



 
 
 
 

Rua Irineu Joffily, nº. 185 Centro – João Pessoa, PB - CEP 58.011-110 Fone: 3221-3014 – E mail –
fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br - CNPJ N

O
 70.133.764/0001-30. 

 

33 
 

governo federal Minha Casa Minha Vida Um e vai contar com a presença das 

outras entidades que fazem parte do Fórum.  

 

Atividade realizada: Reunião do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Data: 19 de outubro de 2016. 

Local: Sede da Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 19 pessoas;  

Descrição da atividade: A reunião foi proposta para discutir a atuação das 

entidades membros do Fórum, sua participação, seus sentimentos de 

pertencimento e a representatividade do Fórum enquanto colegiado. Durante 

as discussões falou-se da importância do Fórum, de sua especificidade, 

representativa e da diversidade de temas com os quais o fórum tem debatido. 

O Fórum é um local de debates que permeia todas as problemáticas que 

envolvem a cidade. Foi feito um encaminhamento voltado para melhor 

estruturação do fórum e foram criadas três comissões: uma para elaborar uma 

proposta para angariar recursos financeiros; manter contatos com entidades 

para ampliar a participação no fórum e outra para entrar em contatos com 

entidades de outras regiões da Paraíba com o objetivo de estadualizar o fórum.   

 

Atividade realizada: Encontro Regional do Fórum Nordeste de Reforma 

Urbana - FENERU. 

Data: 24 e 25 de novembro de 2016. 

Local: Auditório do Hotel-JR. 

Participantes: 27 pessoas. 
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Descrição da atividade: O encontro foi realizado em João pessoa com o 

objetivo de cumprir o calendário do Fórum Regional para fortalecer os Fóruns 

estaduais e realizar o lançamento da campanha: “Pela Função Social da 

Cidade e da Propriedade”. No dia 24/11 houve uma apresentação dos 

participantes e em seguida um representante do Gabinete de Assessoria 

Jurídica às Organizações Populares – GAJOPE - fez uma explanação sobre a 

campanha e a razão pela qual o FENERU está lançando essa campanha. Após 

a explanação abriu-se para debate, vários/as companheiros/as falaram, deu-se 

ênfase à condição pela qual o poder judiciário se apresenta apático à 

necessidade e condição das pessoas que não têm moradia e que vive em área 

de vulnerabilidade social, logo, podemos observar que “há”, mesmo que não 

seja declarada, conivência com os pseudos detentores da propriedade e do 

poder. No dia 25/11, pela manhã, houve uma análise de conjuntura, que 

enfocou a realidade dos processos do golpe que teve como objetivo tirar a 

Presidenta Dilma Rousseff e abafar o processo da 1Operação Lava Jato. A 

tarde teve uma apresentação da situação em que se encontram os Fóruns nos 

Estados e a possibilidade de ampliar os mesmos descentralizando-os das 

capitais.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. 

Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na 
casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do 
esquema de corrupção que envolve a companhia. 
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                  Encontro do Fórum Nordeste de Reforma Urbana 

 

 

                  Encontro do Fórum Nordeste de Reforma Urbana 
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3.2. Comitê de Combate ao Tráfico e Desaparecimento de 

Pessoas. 

 

 Atividades Realizadas 

                                                                 

Atividade realizada: Reunião Comitê de Combate ao Tráfico e 

Desaparecimento de Pessoas. 

Data: 19 de abril de 2016. 

Local: Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano – PB 

Participantes: 12 pessoas. 

Descrição da atividade: A reunião foi convocada para informar a necessidade 

de se criar o comitê de combate ao tráfico de pessoas. A secretária 

Desenvolvimento Humano Cida Ramos deu os informes a respeito da 

gravidade do tráfico de pessoas no estado e ressaltou para a importância da 

união das organizações sociais, do Estado e de toda a sociedade para o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas. Citaram-se as instituições que deveriam 

fazer parte do comitê e marcou-se a próxima reunião para o dia cinco de maio.  

    

Atividade realizada: Reunião do Comitê de Combate ao Tráfico e 

Desaparecimento de Pessoas na Paraíba. 

Data: 19 de maio de 2016. 

Local: Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano – PB 

Participantes: 11 pessoas. 
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Descrição da atividade: a reunião iniciou com a presença dez pessoas, como 

pauta: a leitura da ata da reunião anterior, leitura da proposta do decreto e 

propostas de modificação. Após a leitura da ata da reunião anterior todos 

concordaram em assinar e continuou a reunião com a leitura da proposta do 

decreto pausando para possíveis modificações. Após o término da leitura foi 

aprovada a proposta, citou-se alguma organização que deveria fazer parte do 

comitê por causa de sua atividade estratégica e para somar com os demais. 

Marcamos a próxima reunião para o dia 14 de junho às 09h00min da manhã. 

 

3.3. Conselho de Segurança Preventiva e Direitos Humanos de 

João Pessoa – COMSHED. 

 

 Atividades Realizadas 

Atividade: Reunião do COMSHED; 

Data: 05 de abril de 2016. 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. 

Participantes: 12 pessoas. 

Descrição da atividade: Com a presença de nove conselheiros teve início a 

reunião. O Secretário João Amorim externou o seu descontentamento com a 

situação do conselho, que até então, não havia dado quórum uma única 

reunião no ano passado. Desprezando a pauta do dia, propôs que cada 

membro presente apresentasse uma proposta para que os participantes se 

fizessem presentes nas próximas reuniões vindouras. Com uma chuva de 

ideias surgiram as seguintes propostas: a) responsabilizar a instituição pela 

participação do seu representante no conselho; b) o representante da 
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Arquidiocese da Paraíba propôs tornar paritária a representatividade entre o 

poder público e a sociedade civil e também paritária a representatividade de 

gênero; d) enviar ofício nominal à instituição com o indicativo dos 

representantes titulares e suplentes. O conselheiro Almir externou a 

desmotivação dele para participar do conselho e fez críticas à dimensão que o 

conselho abrange, falou que o conselho não deve ser Inter secretaria, mas, 

perpassar e ser um conselho municipal e as deliberações deve chegar até o 

gestor que é o prefeito, e até ao governador. Encerramos com reunião marcada 

para o dia 07 de junho de 2016 às 09h00min. 

 

Atividade: Reunião do COMSHED - Conselho de Segurança Preventiva e 

Direitos Humanos de João Pessoa. 

Data: 09 de junho de 2016. 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. 

Participantes: 4 pessoas;  

Descrição da atividade: Com a presença de 03 conselheiros teve início a 

reunião. O Secretário declarou que não podia tirar encaminhamentos por não 

ter quórum suficiente para propor ou deliberar alguma decisão. Mas, ficou 

definido que deveria haver um posicionamento do prefeito e do governo 

estadual em relação à participação dos seus representantes.   Concluímos na 

expectativa de que na próxima reunião haja quórum. 
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3.4. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão 

 

 Atividades Realizadas 

Data: 23/05/2016 

Local: Sede do Conselho 

Descrição da Atividade: Nesta reunião estiveram nove entidades presentes. 

Foi realizada uma discussão sobre a situação dos presídios da capital e 

elaborada uma agenda de visitas. 

 

Atividade Realizada: Reunião ordinária do Conselho de Direitos Humanos da 

Paraíba. 

Data: 15 de agosto de 2016 

Local: Sede do conselho; 

Participantes: 6 pessoas; 

Descrição da atividade: a reunião teve como pauta as problemáticas dos 

presídios e do CEA. A preocupação dos conselheiros era as indagações dos 

presos aos conselheiros e aos membros da pastoral carcerária a respeito da 

liberação dos mesmos, pois, os agentes penitenciários informam aos apenados 

que eles não são liberados por causa dos direitos humanos. Avaliou-se que 

seria importante enviar os relatórios das visitas realizadas nos presídios para 

os órgãos federais.     

 

Atividade Realizada: Reunião do conselho Estadual de Direitos Humanos da 

Paraíba 
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Data: 28 de agosto de 2016. 

Local: Auditório da Central de Aulas da UFPB. 

Participantes: 39 pessoas. 

Descrição da atividade: tendo início às 14h30min com uma breve 

apresentação dos participantes, logo após essa etapa, o representante do 

Comitê Nacional de Direitos Humanos fez uma explanação do objetivo da 

presença do comitê e do Mecanismo Nacional de Combate a Tortura, mostrou 

que o comitê sem o mecanismo não têm serventia porque pela lei é o 

mecanismo que faz as intervenções diretas e tem poder de gestão. Houve 

várias intervenções da parte dos presentes, entre elas elencou-se: os direitos 

sociais que são negados como saúde, educação, moradia; a deficiência da 

defensoria pública no atendimento aos presos; a ausência do advogado no ato 

da prisão, o descaso dos defensores públicos que não têm compromisso em 

acompanhar os processos às vezes vai para a audiência sem nem saber do 

caso; a diferença de tratamento provocada pela condição da pessoa se é 

negro/a e pobre. 
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4. Fundação na Mídia 

As atividades da Assessoria de Comunicação durante o ano de 2016 iniciaram 

dentro do Projeto “Conhecendo o Direito e Construindo a Cidadania” com a 

divulgação do edital de seleção de Estagiários de Direito e Jornalismo, assim 

como recebimento de inscrições, produção de folders, matérias para a 

publicação online e entrega presencial, além de acompanhamento para 

eventuais dúvidas tanto por e-mail, redes sociais e telefone. 

 

No Curso de Formação de Juristas Populares, fizemos a divulgação de 

releases e material gráfico para a seleção de cursistas para a 15ª turma, 

também preparamos matérias para o nosso site e material para as redes 

sociais sobre o Curso.  

 

Preparamos trabalhos gráficos e de divulgação do Bazar e Brechó realizado 

em dezembro, demos entrevista para a Rádio Tabajara para os programas 

Jornal Estadual e A Tarde é Sua tanto sobre o evento quando o Curso de 

Formação de Juristas Populares.  

 

Participamos representando a Fundação Margarida Maria Alves na abertura do 

Encontro Regional do Fórum Nordeste de Reforma Urbana no dia 24 de 

novembro no auditório do Hotel JR, com cobertura fotográfica.  

 

Foi produzido três edições do Jornal Falando DHireito, que abarcou os meses 

de Abril, Maio e Junho de 2016 com matéria de capa: Fundação Promove São 

João fora de época; Julho, Agosto e Setembro de 2016 com matéria de capa: 

Curso de Formação de Juristas Populares promove formatura de sua 14ª turma 

e Agosto, Setembro e Outubro, com tiragem de mil exemplares para cada 

edição. 
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 A assessoria também atualizou constantemente seu site e rede social, que 

contabiliza atualmente 3.790 seguidores no Facebook e atualizou 

constantemente seu site. Produzimos material gráfico para Fórum Estadual de 

Reforma Urbana/PB, convites para atividades e Cartão de Natal. 

A assessoria também elaborou releases enviados para os meios de 

comunicação sobre as atividades da entidade. Mantemos ativamente nossas 

redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e através delas estivemos em 

contato direto com nosso público tirando dúvidas, encaminhando demandas e 

servindo, também, como ponte de divulgação de ações externas que nos 

chegaram.  

As ações de comunicação auxiliaram em uma maior divulgação das atividades 

realizadas pela Fundação Margarida Maria Alves, assim como o uso de redes 

sociais transforma o contato com seu público mais próximo e direto.  
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5. Outras Atividades 

Data Atividade Local 
23 e 27 de janeiro Curso de iniciação à 

Pedagogia do Cinema 
Espaço Cultura José Lins 
do Rêgo, João Pessoa. 
Promoção: Semente 
Cinematográfica/RJ 

29 de fevereiro a 01 de 
março 

Conferência Estadual de 
Direitos Humanos 

Hotel Ouro Branco 
João Pessoa, PB. 

8 de março  Lançamento do Livro As 
Margaridas – uma 
coletânea sobre os 
direitos da mulher 
Mulheres Brasileiras 
importantes na História  

Belo Horizonte/MG 
Sindicato dos Auxiliares 
de Administração Escolar 
de Minas Gerais. 

18 de março Seminário Mídia e 
Violência 

Reitoria da UFPB 

31 de março Chá com Prosa – 
discussão sobre a 
Violência contra a Mulher 
(convite do Colégio 
Marista) 

Colégio Marista Pio X 

25 a 28 de abril Encontro nacional de 
parceiros da Fundação 
Interamericana 

Litoral Hotel em João 
Pessoa 

28, 29 de abril Conferência Nacional de 
Direitos Humanos 

Brasília/DF 

06 de julho2016. 

 

Forró fora de época do 
grupo Flor Mulher. 
 

Sede do grupo Flor 
Mulher 

26 de agosto Comemoração dos 30 
anos da CPT com 
lançamento do livro 

UFPB 

02 de setembro Fórum de debate – Essa 
conta não é nossa 

Sintel/ João pessoa 

12 e 13 de dezembro Discussão sobre o 
Marco Regulatório das 
Organizações da 
Sociedade Civil 

UFPB/Campus Santa 
Rita  

16 de dezembro Bazar de Natal da 
Fundação 

Sede da Fundação 
Margarida Maria Alves 

 


