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APRESENTAÇÃO

 
   Na forma do art. 3, IV, da Resolução CSDPE nº 02/2021, apresentamos o
relatório trimestral de atividades da Ouvidoria Geral da DPE/PA. Neste
relatório, que marca o fim do mandato do trabalho da ouvidora Norma
Miranda, estão descritas as principais atividades desempenhadas entre o
período de 01 de abril a 30 de junho de 2022. 
   Por meio deste documento, os integrantes da instituição e  usuários do
serviço público poderão acompanhar o trabalho realizado pela equipe da
Ouvidoria Geral, especialmente a relação construída com a sociedade
civil.  
   Desejamos a todos uma boa leitura e nos colocamos, como sempre, à
disposição para o diálogo. 

 
 

Equipe da Ouvidoria.



Palavra da Ouvidora

Norma Miranda

     A Ouvidoria Geral Externa é órgão auxiliar da Defensoria Pública do
Estado do Pará, de promoção da qualidade dos serviços prestados pela
instituição, que também se configura como mecanismo que sugere uma
nova práxis no sistema de justiça, pois não há democratização no
mencionado sistema sem ouvidoria. Além disso, esta ouvidoria é
marcada pelo amplo diálogo com movimentos sociais, grupos e
organizações da sociedade civil. É caracterizada como espaço de escuta e
democratização, respeitando toda diversidade cultural, étnica, religiosa,
sexual e econômica da sociedade em que vivemos.



Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública - PA 

   O Conselho Superior da
Defensoria Pública é composto
pelo Defensor Público-Geral, pela
Subdefensora Pública-Geral, pelo
Corregedor-Geral e pela Ouvidora-
Geral, como membros natos, e por
mais 
 dois integrantes da entrância
especial, dois integrantes da
terceira entrância, dois
integrantes da segunda entrância
e dois integrantes da primeira
entrância, todos estáveis e da
carreira de Defensor Público,
eleitos pelo voto do Defensor
Público-Geral, do Subdefensor
Público-Geral e do Corregedor-
Geral.

Você Sabia?



 
   A criação e implantação das Ouvidorias
externas nas Defensorias Públicas, a partir
da Lei 132/2009, inauguraram um novo
ciclo da participação social democrática no
Brasil. No seio dos movimentos sociais e
populares, elegeram-se ouvidoras(es) em
14 estados da federação.
Nesse contexto, o Conselho Nacional de
Ouvidorias de Defensorias Públicas do
Brasil, que congrega todas(os) as(os)
ouvidoras(es) externas(os) do país, tem o
objetivo de fortalecer o viés de direitos
humanos das Defensorias Públicas,
ampliar os espaços de gestão democrática
dessas instituições e promover sua
aproximação com os movimentos sociais e
populares.

 
    Neste 2º trimestre destacamos algumas
agendas do CNODP: Despejo Zero, 
 Encontro do Ouvidores no Maranhão,
Reunião com o  Governador do Estado do
Maranhão-Flávio Dino, Encontro dos
ouvidores na Casa da Mulher Brasileira.
Atividades na comunidade Península do
IPASE e por fim , com grande importância, 
 nossa ouvidora indígena esteve presente
em todos os eventos.

Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores das Defensorias Públicas 



Visita Institucional

DPE Mosqueiro 

DPE Benevides 

DPE Marituba 

DPE Ananindeua 

DPE Santa Izabel

DPE Icoaraci 

DPE Icoaraci 

   Visitas institucionais em seis
Defensorias: Icoaraci, Ananindeua,
Marituba, Benevides, Santa Izabel
e Mosqueiro – contamos com a
participação de 65 colaboradores
e 10 Defensores. 

   Após as escutas realizadas,
resultou em recomendações
pertinentes as situações
encontradas, para que possa
melhorar não só o atendimento
aos usuários, mas também o local
de trabalho de todos que fazem
parte desta Instituição.



Roda de Conversa UFPA  - 
Politicas Criminais

 Representando o Conselho
Nacional de Ouvidores no
seminário da ABJD no TRT8 - , 
 apresentando propostas para
o aprimoramento da justiça 

Fórum , Seminário e Palestras

 
Violencia Contra Mulher - A Rede
de Proteção no Pará - Promoção
União de Mulheres Brasileiras,
IMIFAMAZ, CNDH e Ouvidoria

1º Fórum de Navegue Seguro - O
evento discutiu os desáfios do
transporte aquaviário e os direitos
e deveres dos
passageiros.Organização  ANTAQ .

AUDIÊNCIA PÚBLICA, que
 visa elaborar POLÍTICAS 
MUNICIPAIS PARA POVOS
DE TERREIRO AFRORELIGIOSOS objetivando a
regulamentação e pejotização de terreiros de religiões de
Matriz africanas no nosso município. 



   A Ouvidoria Geral da Defensoria Pública
realizou nos dias 27 e 28 de abril, o Encontro
em Defesa dos Direitos Humanos, na Casa
da Memória, em Altamira.
  O evento foi voltado para entidades de
defesa dos direitos humanos, e contou com
importantes parceiros: Defensoria Pública
em Altamira, Movimento de Mulheres do
Xingu, UFPA, CEDCA, Órgãos Municipais e
Estaduais. O evento contou com mais 70
participantes.
      Um dos objetivos do evento é fortalecer
as ações da ouvidoria da Ouvidoria da DPE,
sociedade cível e órgãos do poder público da
região do Xingu. 
  

Fórum , Seminário e Palestras



Movimento dos Moradores da Cidade Velha

Reunião com Movimento Sociais

 Centro de valorização da
Cidade Velha e Conselho

Tutelar.

 Ocupação Itororó

 Moradores da Bacia do UNA

 Lançamento do projeto de
revitalização e reforma da
feira da Pedreira

Membros da
Igreja Luterana 

Núcleo da Moradia da DPE e
Membros da  Ocupação Itororó

Núcleo da Moradia da DPE e
Membros  da Bacia do Una

 



MAIO LARANJA

       Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes no Brasil.
       A Ouvidoria iniciou as ações participando da ação da Defensoria Pública, que por meio do Núcleo
de Atendimento Especializado de Criança e do Adolescente (NAECA), levou no dia 06 de maio, serviços
de cidadania e palestras educativas sobre violência sexual.

Escola Benedito Monteiro

       A Ouvidora Norma Miranda,
juntamente com a Defensora
Kassandra Gomes, participou de um
momento de conversa com crianças
da rede pública de ensinos.

        Ainda dentro da programação a
ouvidoria indicou a Escola Benedito
Monteiro, no bairro do Tapanã, para
receber o NAECA com uma
programação voltada para
prevenção.

  O VII SEMINÁRIO
“EMPODERAMENTO PARA O
COMBATE DA VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE”
e do VI SIMPÓSIO “EDUCAÇÃO COMO
POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA À
VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS LGBT”,
eventos promovidos pelo Grupo de
Estudos e Pesquisa Sobre Currículo e
Formação de Professores na
Perspectiva da Inclusão- INCLUDERE
e pelo Grupo Interdisciplinar
Conexões de Saberes do Programa de
Educação Tutorial (PET), com o apoio
do Núcleo de Estudos
Transdisciplinares em Educação
Básica (NEB/UFPA), foi coordenado
pelo Prof. Dr. Genylton Rocha, onde
Norma Miranda contribuiu para o
engrandecimento dos temas
abordados.



    A Ouvidoria Geral - DPE, participou da
semana Padre Bruno, que foi promovida pelo
Movimento de EMAÚs.
    A programação iniciou no dia 23 de maio
com cortejo cultural de enfretamento da
violência e exploração sexual de crianças e
adolescentes e foi até o dia 29 do mesmo mês 

 
 

Caminhada de EMAÚS
 

     O ponto de concentração foi na Escola
Florestan Fernandes. Durante o cortejo, jovens
atendidos pelo EMAÚS e pelo programa de
Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal
Regional do Trabalho - TRT8, realizaram
algumas apresentações artísticas, por fim  a
chegada na sede do Movimento, teve direito a
mais apresentações e roda de carimbó e
samba - promovida por adolescentes do
EMAÚS, coordenado pelo professor Diego.

MAIO LARANJA



Núcleo de Defesa dos  Direitos Humanos - NDDH 

    O  Defensor Público - Dr.
Edgar Alamar, juntamente com
a Ouvidora Norma Miranda,
estiveram no município do
Salvaterra - Marajó.
   Na ocasião participaram de
reunião com o Ministério
Público, visitaram o Instituto
Caruanas e receberam
diversas demandas das
comunidades. 



     A Ouvidoria participou
da Oitiva da Defensoria
Agrária com as 
 Comunidades Quilombolas
e Tradicionais do Baixo
Acará - realizada no Centro
Cultural do Quilombo
Cananduba e também no
município de Barcarena,
com as comunidades de
Abaetetuba, Barcarena e
Moju -  que serão impactas
pelo 3° linhão de energia. 
 O evento também contou com a
participação da DPU, MP,
SEMAS, Empresa Marituba e
MALUNGU, CONAQ

Oitivas Defensoria Agrária 
 Acará e Barcarena

Defensoria Agrárias 



Oficinas e CAPACITAÇÕES

Primeira Banca de 
Heteroidentificação

“Democratização de
Acesso à Justiça e

Proteção dos Territórios
Tradicionais”

Encontro de
Multiplicadores, para o
Enfrentamento do Tráfico
Humano no Estado do
Pará -  CNBBN2.

Workshop para apresentação
do Sistema de Controle
Interno da Defensoria
Pública.



Lançamento dos dados
de  conflito no campo no

Brasil em 2021

Lançamento do MANGÁ
Do NAECA - Vamos Falar

de Adoção?

APAE 60 Anos  no
Estado do Pará

Homenagem, Comemoração e Lançamento

Ouvidora Norma foi
homenageada - 

 Academia Paraense de
Jornalismo Homenagem

Lançamento : Cartilha da
Defensoria Agrária.



e analisar os dados referentes a região Amazônia do nosso Estado, região onde foi
registado
aumento significativo no índice de conflitos no campo. 
Contamos com sua participação

Homenagem, Comemoração e Lançamento

Instituto Dom Azcona

  Foi lançado na última sexta feira, 17 de junho, em
Belém, PA,  o Instituto de Direitos Humanos Dom José
Luís Azcona (IDA). O evento que aconteceu na sede da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte
2), contou com a participação de membros da diretoria
do Instituto, do bispo da Prelazia de Marajó, Dom
Evaristo Pascoal Spengler, Desembargadora Zuíla Dutra,
Dr. Marcus Franco - Presidente ADPEP e personalidades
importantes na história e na fundação do IDA, que tem
uma trajetória de oito anos de luta na defesa dos
direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade,
sobretudo na região do Marajó no Pará. O Instituto tem
como objetivo dar visibilidade aos problemas sociais
que afligem as populações mais vulneráveis  e
fortalecer a luta por seus direitos.
   Segundo a ouvidora externa da Defensoria e membro
do IDA, Norma Miranda: “Mapeamos as áreas com
maior situação de violação de direitos para que a gente
possa atuar com o instituto e notamos o destaque para
o Marajó e Xingu. Como ouvidora, meu papel será,
então, de fazer a articulação dessas situações junto ao
Instituto. A gente quer que as denúncias cheguem aos
órgãos competentes”, explica.



Homenagem, Comemoração e Lançamento



CAMPANHAS



Manifestos

   O Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas (CNODP) vem
manifestar pesar e solidariedade com a família, amigos/as e companheiros/as do
indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, reconhecidos defensores de
direitos humanos mortos em consequência de suas lutas em defesa dos povos
originários e contra a necropolítica vigente no Brasil.
     Infelizmente está em curso na Amazônia uma política genocida patrocinada pelos
que detém o capital e o poder da caneta. As investidas por grupos econômicos têm
produzido miséria e a desigualdade vem se acentuando no território, levando com
que os povos sejam cooptados e ludibriados ao fascínio do dinheiro e a ilusão
fantasiosa do enriquecimento. Os povos da floresta, das águas e seus defensores e
defensoras   têm se insurgido,  muitas vezes com  suas próprias vidas,  para promover
a defesa e a manutenção da Pachamama. 
     O Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas defende uma política
de proteção para com os Povos da Amazônia e compreende que o Brasil tem uma
dívida histórica com as populações indígenas, quilombolas e negras. Clamamos para
que as políticas de reparação sejam executadas de forma célere, respeitando as
necessidades e especificidades de cada povo. 
   Clamamos, ainda, que as instituições do sistema de justiça cobrem e fiscalizem
firmemente os governos que não têm cumprido com o papel de promoção de
políticas públicas e de cuidados com os povos originários e comunidades tradicionais.
Assim, nos posicionamos na luta pela garantia dos direitos humanos  na defesa do
meio ambiente,  especialmente na região amazônica,  que não deve ser olhada
apenas por satélites, mas com presença e atenção para que ao seu povo seja
garantido paz e justiça.

Sirlene Assis
Presidenta do Conselho Nacional das Ouvidorias 

das Defensorias Públicas



Agenda de Abril

01/04/22 – Visita institucional em Mosqueiro 
 01/04/22 – Sessão CSDPE
04/04/22 – Visita institucional em Ananindeua, Marituba e Benevides
07/04/22 – Seminário UNIFAMAZ (Violência contra  mulher)
11/04/22 – Reunião CNODE - São Luís/MA
14/04/22 – Reunião Associação de Moradores da Cidade Velha
18/04/22 – Visita institucional Santa Izabel 
25/04/22 – Encontro de Defensores de Direitos Humanos - Altamira 
28/04/22– Seminário de convivência familiar e comunitária (NAECA)

02/05/22- Visita institucional em Icoaraci
                 - Sessão CSDPE
03/05/22 - Fórum ANTAQ
05/05/22 – Roda de Conversa UFPA
                 – Homenagem acadêmica p. jornal.
06/05/22 – Lançamento Maio Laranja DPE Icoaraci
09/05/22 – Sessão ALEPA (migração)
12/05/22 – Oitiva DP agrária (Acará)
17/05/22– Oitiva DP Agrária (Barcarena)
18/05/22 – Palestra sobre Abuso e Exploração Sexual (UFPA)
19/05/22 – Pastoral da Terra (Conflito no Campo)
                 – APAE 60 anos
23/05/22 – Caminhada EMAÚS
25/05/22 – Reunião na ocupação Itororó
27/05/22 – Reunião Núcleo da Moradia
27/05/22 – Audiência Tráfico
30/05/22 – Audiência Pública sobre políticas afro-religiosas
31/05/22 – Ação NDDH (Salvaterra)

                 Calendário das Atividades                    
Período de 01 de abril a 30 de junho de 2022.

Agenda de Maio



Agenda de Junho

06/06/22 – Banca Defensoria Agrária: oficina de aperfeiçoamento
democrático e acesso a justiça dos povos tradicionais da Amazônia
09/06/22 – Reunião no Núcleo da Moradia
13/06/22 – Reunião no Núcleo da Moradia
17/06/22 – Lançamento Institucional Don Ascona
20/06/22 – Sessão CSDP
21/05/22 – Lançamento Mangá NAECA
23/06/22 – Visita Dra. Andréa 
24/06/22 – Posse Defensor Público Geral



Fontes Complementares de Pesquisas.

https://repam.org.br/instituto-de-direitos-humanos-dom-jose-luiz-ascona

https://www.google.com.br/search?q=casa+da+memoria+em+altamira&sxsrf

http://www.defensoria.pa.def.br/portal/ConselhoSuperior.aspx

https://www.defensoria.ba.def.br/noticias/diretoria-do-conselho-nacional-de-ouvidorias-das-defensorias

http://www.movimentodeemaus.org/

Arquivo pessoal


