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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 1º/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas no Salão Nobre do
Palácio do Buri�, Brasília - Distrito Federal, tendo como pauta: 1.  Informes; 2. Ações Prioritárias para
o Conselho no ano de 2020; 3. Definição de datas para a Eleição da Sociedade Civil; 4. Março, Mês da
Mulher; 5. V Conferência Nacional de Polí�cas para as Mulheres; 6. Apresentação dos Estudos sobre a
Violência contra a Mulher (Conselheira Geralda Lopes); 7. Assuntos Gerais; 8. Encerramento. A Secretária
e presidente interina Ericka Filippelli deu início à 1ª Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da
Mulher do DF- CDM/DF do ano de 2020, com a presença das Conselheiras Titulares Representantes do
Poder Público: Ericka Nogueira Siqueira Filippelli, Dinalva Lopes Fontes Pacheco, Sâmea Larisse Andrade,
Janaina Andreia Almeida Sérgio, Fernanda Figueiredo Falcomer Meneses, Flávia Rodrigues da Silva,
Dulcielly Nóbrega de Almeida e Sandra Gomes Melo. As Conselheiras Suplentes Representantes do Poder
Público: Vandercy Camargos, Maria de Lurdes Brito da Silva e Adriana de Almeida Vilela. As Conselheiras
Titulares Representantes da Sociedade Civil: Laerzi Inês de Souza Chaul, Geralda Lopes de Resende, Kelly
das Graças Coimbra, Beatriz Helena Ma�é Gregory e Rumiko Tanaka. A Conselheira Suplente
Representante da Sociedade Civil:  Mirian Marques Nery. E as Conselheiras de Notório Saber: Ana Liése
Thurler, Ana Paula Benete Crozué e Ta�ane de Oliveira. A Assessora da Deputada Júlia Lucy, Carolina de
Paula Silva Porto Xavier, Além de Michelle Carneiro de Abrantes Silva, Secretária Execu�va do CDM/DF.
Foram apresentadas a este conselho as seguintes jus�fica�vas de ausências: -Wilma dos Reis Rodrigues,
viagem a trabalho; -Sônia, representante dos Ciganos, mo�vo de saúde; -Major Bernardete, mo�vo
pessoal; -Sra Marly está em ação na carreta contra a hanseníase. A Secretária Ericka Filippelli saúda todas
as presentes. As conselheiras aprovam a ata da reunião do dia 9 de Dezembro de 2019, a mesma fora
enviada por e-mail para todas. A Secretária Ericka Filippelli dá início a reunião com os informes:  A Sra
Ana Paula Benet, convida todas à IV Solenidade em Homenagem às Pessoas Trans no dia 29 de Janeiro as
9h30 no salão nobre do Palácio do Buri� . A Sra. Laerzi Inês faz o convite para a Caminhada contra a
Violência que acontecerá no dia 1/02 as 8h na Samambaia. Também passará no grupo do Whatsapp o
link do Livro da história das Promotoras Legais Populares. Também compar�lhou sobre o convite feito a
Conselheira de compar�lhar suas experiências para as comunidades ribeirinhas. Também sobre o projeto
vez e voz realizado na escola 414 na Samambaia, onde realizou-se uma oficina e roda de conversas com
as mulheres possibilitando que as mesmas se abram e busquem soluções sobre seus enfrentamentos
contra a violência domés�ca. A Sra Kelly Coimbra anuncia seu desligamento do conselho por mo�vos de
projetos pessoais, mas deixa o carinho e se coloca à disposição para estar presente em outros momentos
pontuais. A Sra Dulcielly Almeida anuncia também seu desligamento do CDM-DF por mo�vos de
mudança de cargo mas ressalta que fazer parte desta rede foi de suma importância para sua carreira. Fez
parte de várias gestões no conselho e sai com a sensação de dever cumprido, encerrando este ciclo com
gra�dão. A Sra Ericka Filippelli diz que as portas do CDM-DF estão abertas para recebê-las, que o
Conselho também é um lugar de aprendizagem e trocas, que inclusive precisa-se valorizar mais o espaço,
acolhendo as lideranças e movimentos das Regiões Administra�vas. A Sra Geralda Lopes compar�lha o
convite feito a ela para no dia 7/02/2020 apresentar seus estudos sobre o feminicídio em uma escola na
Samambaia com o projeto Maria vai com as outras, aplicando a pesquisa na escola e com a comunidade
escolar. Ressalta também sobre a importância de parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de
Saúde e sugere uma reunião do CDM-DF na cidade de Samambaia. A Sra Beatriz Helena convida as
conselheiras a unir-se ao mundo inteiro no dia 8/03, aproveitando este dia e realizando ações que tragam
visibilidade à importância da presença da mulher em todos os espaços da sociedade. Na próxima reunião
do Conselho trarei o formato sugerido pelas en�dades civis que já estão se reunindo para uma grande
ação em conjunto. A Dra. Sandra Melo Deseja a todas um ano melhor. Sinaliza que os dados de



28/05/2020 SEI/GDF - 37924797 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44252109&infra_siste… 2/3

feminicidio estão crescendo e essa tem sido uma reação masculina em virtude das ações de
empoderamento feminino. Ressalta que a Dra Dulcielly Almeida representou bem a pauta da mulher
enquanto esteve neste conselho, propondo que se realize uma moção de agradecimento à Dulcielly e
Kelly pelo trabalho desempenhado neste conselho. A Sra Secretária Erika Filippelli sugere que seja
montado um grupo de trabalho para o planejamento das reuniões do Conselho I�nerante nas Regiões
Administra�vas. Também sinaliza que a programação da Jornada Zero se iniciará pela cidade da
Samambaia onde somente neste ano aumentou o número de feminicídios. A Secretaria da Mulher
juntamente com a administração da Samambaia se unirão em várias ações, com o apoio de toda a rede
existente na cidade. Os NAFAVDs fizeram um estudo que será apresentado e publicado por meio de
manuais e também acontecerá a publicação do Regimento interno de cada equipamento. Para próxima
reunião do Conselho apresentaremos o planejamento da Jornada Zero para o ano de 2020. No Carnaval a
SMDF estará à frente para conversar com pessoas durante o Carnaval e fazemos o convite às Conselheiras
para estarem juntas nesta atuação. A Secretária também rememorou a apresentação do planejamento
deste ano na reunião do CDM em janeiro, também compar�lhou sobre a ação do dia da mulher no dia
8/03/2020 que será realizada no jardim botânico e que está em trata�vas da construção de uma agenda
o�mizada para o mês da mulher e gostaria de apresentar na reunião do CDM em fevereiro. A Sra
Karol, representante da Deputada Julia Lucy anuncia que a Procuradoria da mulher na CLDF quer unidade
com o CDM – DF em suas ações e discussões, como também querem distribuir car�lhas para informar as
redes de apoio formal e informal, também pelos embaixadores da paz com vídeos que poderão ser
mul�plicados nas escolas. A Sra Ana Liese propõe ao CDM tomar a inicia�va diante da sociedade com
algo concreto  que desafie a mudança estrutura na sociedade e também da cultura patriarcal. A
precariedade do transporte público induz a violência, as mulheres ficam nos pontos de espera expostas
aos agressores. A Proposta é propor à Secretaria de Mobilidade que em horários de pico aumente o
quan�ta�vo de ônibus e construa paradas mais humanizadas para ganhar confiança das mulheres. A Sra
Èricka Filippelli encaminhará o pedido a Secretaria de Mobilidade e ressalta a importância de estreitar a
proximidade da mulher aos equipamentos disponíveis às mulheres. A importância da presença do
Conselho nas RA’s para ouvir os movimentos e entender as necessidades específicas da população e
ins�tuições locais. Sugere a criação de um GT para estudar e planejar as ações e reuniões nas Regiões
administra�vas com espaço de fala e escuta das mulheres e movimentos da Região administra�va, para
ar�cular e acompanhar melhor o processo, encaminhando formalmente diante das necessidades. A ideia
é criar um modelo de conselho i�nerante que comece a agir em março, podendo auxiliar na construção
da V Conferência Distrital. A Dra Sandra Melo sugere que a reunião do CDM aconteça agregada a um
serviço para atendimento i�nerante e que aconteça duas vezes ao mês. A Sra Ericka Filippelli sugere o
Conselho I�nerante aconteça agregado ao evento ELA PODE que acontecerá nas RA’s unindo a presença
da unidade móvel também. O grupo de trabalho para o conselho i�nerante será cons�tuído pelas
conselheiras que se disponibilizarem no grupo do whatssapp ou no privado endereçado à Secretária
execu�va Michelle Abrantes, que marcará reunião posteriormente para o início dos estudos e
planejamentos. A possibilidade da criação de um ques�onário on-line para coleta de informações das
mulheres da Região administra�va. A Sra Kelly sugere que essa movimentação seja nomeada como fala
que eu te escuto, onde o CDM seja a voz dessas mulheres que ar�cule com o governo ações reais que
atendam as necessidades da mulher no DF. A Sra Ta�ane sugere o inves�mento na Comunicação e na
Divulgação. A Sra Janaina pede que  não coloque-se nas costas da Educação todo o peso. Mas que na
Educação o tema da mulher já é um tema discu�do de forma transversal no currículo das escolas. A
Educação não está de braços cruzados. A realização da divulgação do tema nas Regionais de Ensino e na
família que constrói o comportamento. Já acontece nas escolas o apoio e acompanhamento dos
estudantes onde as suas mães foram a�ngidas pelo feminicídio e já está no calendário escolar a lei
encabeçada pela Dep. Julia Lucy para a conscien�zação contra a violência contra a mulher. A Sra Geralda
Lopes A Sra Geralda apresenta os estudos realizados contra o feminicidio e compar�lha que em suas
pesquisas nas Regiões administra�vas e escolas, as mulheres têm sinalizado que querem a par�cipação
do CDM –DF nas cidades. A Sra Beatriz fala sobre as propostas do Governo Federal que tem levado ao
fortalecimento do machismo, pede discussão do assunto pelo CDM e suas percepções. A Sra Ericka
Filippelli pede a postura de diálogo com as propostas e em Brasilia com a criação do Plano Distrital pensa
em negociar os direitos adquiridos pela mulher, mas sempre buscando o diálogo. Relembra também a
data da V Conferência Nacional de Polí�ca para Mulheres que acontecerá em novembro, a ação do CDM-
DF I�nerante dará embasamento para a Conferência Distrital. Encaminhamentos de publicação do
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regimento Interno e o edital das eleições em março como também acontecer o Conselho I�nerante.
Quanto a V Conferência Distrital estaremos aguardando do CNPM o Regimento da Conferência como o
Documento base orientador para ocorrer a Conferência, o qual ainda não foi enviado.Nada mais havendo
e, para constar, eu, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente ata. Assinada por
mim e Ericka Nogueira Siqueira Filippelli e pelas conselheiras presentes na reunião.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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