
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – PMJP

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA MULHERES – SEPPM

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS

DEZEMBRO / 2019



2

Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher

Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra - CRMEB

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra tem atendimento especializado as
mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexual, realizando atendimentos e
acompanhamentos através da sua equipe multiprofissional (psicólogas, assistentes sociais,
advogadas, terapeuta e arte educadora). Neste mês foram realizados 15 atendimentos
iniciais (de usuárias que procuram por primeira vez o serviço).  As usuárias são
acompanhadas sistematicamente de acordo com as necessidades apresentadas; neste mês
foram realizados 106 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 59
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 25 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 22 atendimentos sistemáticos, orientando às
usuárias através do acompanhamento às Delegacias Especializadas de Atendimento à
Mulher para instauração de denúncia e solicitação de medida protetiva, acompanhamento
em audiências e verificação do andamento dos processos no judiciário. Também foram
realizados 10 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 11 orientações.

Programa Ronda Maria da Penha - RMP

Esta iniciativa tem como objetivos: Monitorar o cumprimento das medidas protetivas de
urgência deferidas em favor de mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
através da realização de visitas tranqüilizadoras periódicas de acompanhamento preventivo,
garantindo a integridade física e psicológica e reduzindo a reincidência de agressões contra
as mesmas. Bem como, orientando-as sobre os seus direitos e sobre a sua própria segurança
e realizando o encaminhamento para a rede de atendimento quando for necessário.
O Termo de Cooperação celebrado entre o Município de João Pessoa, por meio da Secretaria
Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres - SEPPM e da Secretaria de Segurança
Urbana e Cidadania – SEMUSB e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, estabelece as diretrizes e
responsabilidades para a efetivação do serviço.

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por meio do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, encaminha semanalmente uma lista de mulheres detentoras de
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Medidas Protetivas de Urgência - MPU para o Programa Ronda Maria da Penha, cuja equipe
é formada atualmente por 5 profissionais da SEPPM e 9 da Guarda Civil Municipal – GCM.
Neste mês, a equipe da GCM realizou 08 visitas tranquilizadoras e 106 monitoramentos de
mulheres já inseridas no programa. As visitas tranquilizadoras consistem no
acompanhamento no domicílio ou no local de risco das mulheres inseridas no programa, que
atualmente são 36. As visitas são realizadas em viatura adesivada, viabilizando a fácil
identificação do veículo como pertencente ao programa. As Rotas de Monitoramento são
ações que consistem em circular na viatura nos locais que a mulher informa como
frequentados pelo agressor, de forma a identificar sua presença dentro do raio de
abrangência da medida protetiva de urgência e, se for o caso, tomar as providências
necessárias para afastá-lo.

O Setor Jurídico realizou 32 acompanhamentos processuais das usuárias atendidas na RMP,
(no Juizado, nas DEAMS e a acessando o sistema PJE do Tribunal d Justiça da Paraíba -
TJ/PB), assim como 41 atendimentos jurídicos , entre presenciais na sede da RMP (localizada
1° andar do Paço Municipal), via telefônica e via aplicativo de mensagens.

Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres

Organizada pela SEPPM e o MPPB, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a grave
a situação de violência contra as mulheres, esta caminhada aconteceu dentro da
programação dos 16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com a
participação de 200 pessoas entre membros do Ministério Público, Poder Judiciário e
SEPPM; sociedade civil em geral

Exibição do filme Estelas além do tempo para usuárias do CRMEB e da RMP

Foi realizada a exibição de um filme para reflexão sobre o machismo e racismo, no marco
dos 16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as Mulheres. A exibição foi realizada
numa sala de cinema do Shopping Tambiá e contou com a presença de 60 mulheres, entre
usuárias do CRMEB e da Ronda Maria da Penha, representantes do movimento de mulheres
e equipe técnica da SEPPM
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Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês, a coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM
participou de reunião preparatória do premio Mulher Cidadã Ednalva Bezerra, com o
objetivo de dialogar sobre as indicação de nomes de mulheres que tem relevância com
relação as políticas públicas para as mulheres e outros. Da reunião participaram
representantes do movimento de mulheres da UFPB e dos gabinetes das vereadoras Sandra
Marrocos, Helena Holanda e Raissa Lacerda.

Representação institucional da SEPPM

A Coordenação de  Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM participou de
reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança De Direitos Humanos .

Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza

Atividades Formativas para as Artesãs

A SEPPM vem realizando o acompanhamento e formação junto aos grupos de mulheres
artesãs, considerando que o trabalho artesanal proporciona empoderamento, geração de
renda e contribui para fortalecer os valores, a auto-afirmação e a auto-estima da mulher.

Neste mês foram realizados: o Workshop de Crochê, ministrado por Cítia Roseane de Lima,
que teve duração de 3 dias e participação de 41 mulheres e o Workshop de Crochê Básico,
Ponto Russo e peças natalinas para iniciantes, facilitado pelas artesãs da SEPPM, Géssica Almeida e
Ana Paula Andrade, que teve duração de 3 dias e contou com a participação de 31 mulheres.

Estas capacitações foram realizadas no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar -
CECAF, com o apoio da Loja Lagoa Aviamentos , da Secretaria de Desenvolvimento Urbano -
SEDURB, que disponibilizou o espaço e equipe de apoio e da Guarda Civil Municipal - GCM,
que disponibilizou efetivo para garantir a segurança nas proximidades do local.
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Mostra de Manualidades Capacita Mulher

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) por meio da
coordenação de trabalho e enfrentamento à pobreza realizou a Mostra de Manualidades
Capacita Mulher que aconteceu durante 3 dias no Largo da Gameleira em frente ao mercado
do peixe de Tambaú.
Esta Mostra de Manualidades teve como objetivo promover o escoamento da produção
artesanal de 102 mulheres acompanhadas pela SEPPM, onde seus produtos são feitos a
partir das orientações recebidas nos cursos, capacitações e/ou qualificações realizadas pela
coordenação de trabalho durante o ano de 2019 na CECAF, SINTEP, Paço Municipal e
também nas comunidades da capital.
Foram beneficiados diretamente com este evento cerca de 102 pessoas, entre grupos e
individuais. Na Mostra as mulheres comercializaram peças em crochê, amigurumi, crochê de
grampo, crochê tunisiano, tricô, fuxico, feltro, bonecas de pano, garrafas recicladas e
decoradas com barbante natalinas, MDF, tenerife, tear e bordado.
A Mostra é um momento das mulheres mostrarem os conhecimentos adquiridos e a
população pessoense, assim como turistas conhecer e também adquirir produtos que
tragam a identidade cultural da nossa cidade, nossa região. Neste sentido, com esta ação se
propõe não só a geração de renda para muitas artesãs, mas também de empoderamento
feminino, elevação da auto-estima e autonomia econômica.
.

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Aula sobre biossegurança para cursista do Curso de Doulas

A ação, realizada em parceria com a Instituto Cândida Vargas - ICV, foi realizada, no
auditório do ICV, e teve participação de 15 cursistas da VI Turma de Doulas e Educadora
Perinatal. Na ocasião, além da aula ministrada por enfermeira da instituição, as cursistas
conheceram membros da equipe multiprofissional (assistente social, psicóloga, enfermeira,
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fisioterapeuta) e fizeram visita guiada para conhecer a maternidade, onde farão estágio
voluntário no ano de 2020.

Representação institucional da SEPPM

A Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos participou do lançamento da
campanha “Violência contra a mulher, aqui não!”, realizada no auditório do SINDUSCON. A
campanha tem como objetivo  como objetivo sensibilizar os gestores de condomínio para o
combate a violência contra as mulheres, bem como fortalecer e rede e divulgar os serviços
de enfrentamento à violência ofertados pela PMJP.

Coordenação de Educação Inclusiva

Atividades Lei Maria da Penha vai às Escolas

No mês de dezembro, com o fim do calendário escolar, a equipe desta coordenação se
reuniu para sintetizar as ações realizadas no ano de 2019. Foi feito um levantamento a partir
dos relatórios preenchidos a cada atividade executada.  E foram analisados e discutidos os
pontos positivos e negativos destas atividades. Como conclusão, ficou o objetivo de avançar
e aprimorar os conteúdos e de aumentar o número de alunas e alunos sensibilizados e
informados acerca da temática do enfrentamento à violência, através do Projeto Maria da
Penha vai às Escolas, em relação ao ano de 2019.
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Total de Recursos Despendidos

Empenho Data do
Empenho

Unidade
Orçamentária

Favorecido Valor
Empenhado

Valor
Liquidado

Valor
Pago

Saldo a
Pagar

580141 03/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

GLOBAL COMERCIAL
EIRELI-ME

454,66 0,00 0,00 0,00

580142 03/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

B J COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

128,00 0,00 0,00 0,00

580143 03/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA TEREZA
PEREIRA DE

CARVALHO - ME

164,50 0,00 0,00 0,00

580144 09/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

694,10 0,00 0,00 0,00

580145 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ALIANÇA
DISRIBUIDORA DE

MATERIAIS EM
GERAL LTDA - ME

173,64 0,00 0,00 0,00

580146 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ALIANÇA
DISRIBUIDORA DE

MATERIAIS EM
GERAL LTDA - ME

1.351,81 0,00 0,00 0,00

580147 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MEIO DIA
REFEIÇÕES

INDUSTRIAIS LTDA

2.462,50 0,00 0,00 0,00

580148 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

681,25 0,00 0,00 0,00

580149 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

545,00 0,00 0,00 0,00

580150 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

1.635,00 0,00 0,00 0,00
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580151 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JOSE DA SILVA
ARAUJO FILMAGEM -

ME

2.400,00 0,00 0,00 0,00

580152 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JOSE DA SILVA
ARAUJO FILMAGEM -

ME

0,00 0,00 0,00 0,00

580153 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SN FESTAS E
LOCAÇÕES LTDA-ME

1.104,00 0,00 0,00 0,00

580154 10/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SN FESTAS E
LOCAÇÕES LTDA-ME

325,60 0,00 0,00 0,00

580155 13/12/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

39.415,62 39.415,62 39.415,62 0,00

580156 13/12/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

16.167,42 16.167,42 16.167,42 0,00

580157 16/12/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JOSE DA SILVA
ARAUJO FILMAGEM -

ME

4.640,00 0,00 0,00 0,00

580158 19/12/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

80.958,00 80.958,00 80.958,00 0,00

580159 19/12/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

29.618,00 29.618,00 29.618,00 0,00

TOTAL: 182.919,10 166.159,04 166.159,04 0,00

http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/despesas/detalhes


