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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER- CDM-DF 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a
reunião virtual do Conselho dos Direitos da Mulher, tendo como pauta: 1. Abertura; 2. Devolu�va das
Comissões de Orçamento e PDPM; 3. Câmara Técnica de Feminicídio; 4. Eleição da Mesa Diretora; 5.
Assuntos Gerais; 6. Encerramento. A reunião remota inicia via aplica�vo Google Meet, com a presença da
Presidente do CDM-DF, Ericka Filippelli. Com os conselheiros do Poder Público: 1. Cláudia Maya (SEDES); 2.
Melissa Massayury (SEJUS); 3. Mônica Marques (CODEPLAN), 4. Ângela Paixão (SSP); 5. Daniela Louvores
(SEPD); 6. Ka�usca Paiva e Denise Parreira (ECONOMIA); 7. Grazielle Soares (CACI), 8. José Messias (SETRAB);
9. Rita Lima (DPDF); 10. Vera Bastos (EDUCAÇÃO), 11. Sueli Rodrigues (SEGOV). Com a presença das
conselheiras da Sociedade Civil: 1. Agna Cruz (COLETIVO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA); 2. Alinne
Marques (ACOTATO); 3. Lúcia Bessa (ABMCJ); 4. Beatriz Gregory (UBM); 5. Mara Dall’Negro (FMM); 6.
Ivonete Ribeiro (AMSII); 7. Joana Mello (OAB-DF); 8. Patrícia Oliver (CMCBr); 9. Rosa Lima (CEPAI); 10. Thaísa
Magalhães (CUT) e sua suplente Vilmara Pereira; 11. Wilma dos Reis (MMM). Com a presenças das Dras.
Mariana Távora e Cín�a Costa, do Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT. Com a presença da Chefe da
Assessoria de Gestão Estratégica de Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, Dulce
Tannuri. Com a presença da Secretária Execu�va do CDM-DF, Michelle Abrantes. E com a presença da
Assessora do CDM-DF, Tayná Caldas. Foram apresentadas as seguintes jus�fica�vas de ausência: a Sra.
Viviane Tobias e sua suplente (SES-DF) não puderam comparecer a reunião devido ao período de férias de
ambas conselheiras. A Sra. Elisabeth Moreno e sua suplente (MULHERES EM SEGURANÇA) não apresentaram
jus�fica�va. A Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes, faz a abertura e lê a pauta da reunião.
Posteriormente, pede às conselheiras membras da Comissão do PDPM que apresentem a devolu�va em
relação ao Plano Distrital de Polí�cas Para As Mulheres. As conselheiras do Poder Público Claudia Maya,
Melissa Massayury e Mônica França apresentam as suas ponderações. As conselheiras da Sociedade Civil não
apresentaram nenhum estudo, mas garantem que estão em processo de discussão e cultura dos materiais
disponibilizados pela Sra. Dulce Tannuri para posterior apresentação. A Sra. Lúcia Bessa e a Sra. Wilma dos
Reis contam que anteriormente não foi possível realizar o estudo e sugestões pois o material enviado não
apresentava todas as informações necessárias. A Sra. Lúcia Bessa afirma que o envio do material integral pela
Sra. Dulce após úl�ma reunião do PDPM (11/01) foi possível um estudo mais aprofundado, conta pórem, que
ainda não o finalizaram devio ao curto tempo. A Sra. Dulce Tannuri sugere que a Comissão do PDPM
mantenha a data da reunião do dia 01/02 para que as membras possam apresentar os seus estudos. As
membras da Comissão representantes da Sociedade Civil, Wilma dos Reis; Mara DallNegro, Lúcia Bessa e
Rosa Lima concordam com a sugestão. A Sra. Secretária Execu�va conta que contatou o Sr. Marcelo Zago, da
Câmara Técnica de Feminício e que o citado se coloca à disposição do Conselho para prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários. A Sra. Presidente abre a palavra para a Dra. Mariana Távora. A
Sra. Mariana Távora cumprimenta a todas, anuncia a sua saída da Coordenação do Núcleo de Direitos
Humanos do MPDFT, agradece a atenção de todas e informa que a Dra. Cín�a Costa ficará a frente deste
núcleo e que agora ela quem acompanhará  os debates do CDM-DF. Agradece a oportunidade em par�cipar
das discussões, se coloca à disposição e informa que deixará o grupo de WhatsApp do CDM-DF. Finaliza a sua
fala elogiando a Sra. Cín�a Costa. A Dra. Cín�a Costa agradece à Sra. Presidente a oportunidade de fala e se
apresenta. Conta que é �tular de uma promotoria de patrimônio público mas reveza entre as áreas
patrimônio e direitos humanos. Expressa a sua alegria em compor o �me do Núcleo de Direitos Humanos do
MPDFT. Expõe que estava acompanhando a Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social do
DF durante a pandemia e diz que vê muita semelhança entre elas e a SMDF, uma delas é justamente essa
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preocupação com a aplicação orçamentária. Comenta que as discussões fazem parte do debate democrá�co
e se dispõe ao diálago. Salienta a importância do respeito aos prazos. Expressa o seu pesar em relação ao
falecimento de seu avô por Covid-19, conta sobre as dificuldade do atual momento e os desafios da
pandemia. Sugere que as reuniões aconteçam virtualmente. A Sra. Presidente conta que entende o atual
momento e que prezará pela segurança das conselheiras. A Sra. Presidente conta a importância da eleição da
mesa diretora e pede a manifestação das conselheiras interessadas para compor a mesa. Sugere que o cargo
de Vice-Presidente seja ocupado por uma conselheira da sociedade civil, que o cargo de Primeira Secretária
seja ocupado por uma conselheira do poder público e que o cargo de Segunda Secretária seja ocupado por
uma conselheira da sociedade civil, no intuito de deixar o Conselho dos Direitos da Mulher ainda mais
democrá�co. A maioria das conselheiras se manifestaram a favor da sugestão da Presidente, desse modo, a
proposta foi acatada. Apenas duas conselheiras da Sociedade Civil manifestaram o seu desejo em concorrer à
Vice-Presidência, a Sra. Lúcia Bessa (ABMCJ) e a Sra. Ana Patrícia (CMCBr). A Sra. Sueli Rodrigues, conselheira
suplente (SPP/SEGOV) indica o nome da conselheira �tular Meire Mota (SPP/SEGOV) para o cargo de
Primeira Secretária. Nenhuma outra conselheira do Poder Público manifestou o seu desejo em concorrer a
cadeira de Primeira Secretária do CDM-DF. Apenas duas conselheiras da Sociedade Civil manifestaram o seu
desejo em concorrer à Segunda Secretaria, a Sras. Alinne Marques e  Francisca Regina (ACOTATO), e a Sras.
Thaísa Magalhães e Vilmara Pereira (CUT). Pela vontade da maioria das conselheiras, optou-se pelo voto
secreto. A Secretária Execu�va informa as instruções e conta que estará fazendo o controle por ins�tuição e
que faz-se necessário a obrigatoriedade do uso do e-mail do Gmail, devido a escolha da plataforma escolhida
para o processo. Assim sendo, a Secretária Execu�va disponibiliza o link de votação por meio do grupo de
WhatsApp do CDM-DF. Desse modo, as eleições da Mesa Diretora ocorreram por meio de um formulário via
Google Forms. Foi concedido um momento de fala a cada uma das candidatas. Após a votação de cada um
dos conselheiros presentes na reunião, foi feita a apuração dos votos pela Secretaria Execu�va do CDM-DF e
pela DITEC da Secretaria de Estado da Mulher. Posteriormente, foi divulgado ainda na reunião o resultado
das eleições da Mesa Diretora, o qual deu-se por: Sra. Ana Patrícia (CMCBr) para o cargo de Vice-Presidente;
Sra. Meire Mota (SEGOV) para o cargo de Primeira Secretária; e Sra. Alinne Marques (ACOTATO) para o cargo
de Segunda Secretária. Após a divulgação do resultado, as membras da Mesa Diretora manifestam a alegria
em compor a direção. A Sra. Presidente abre espaço para informes e assuntos gerais. A Sra. Secretária
Execu�va do CDM-DF informa que a assinatura da ata das reuniões se dará via SEI,  e conta que ao longo da
semana entrará em contato para orientação da criação do cadastro de usuário externo para as conselheiras
representantes da sociedade civil. Dessa forma, a Secretaria Execu�va poderá disponibilizar documentos e
atas para assinatura eletrônica. A Sra. Presidente agradece a par�cipação de todos e encerra a reunião. Nada
mais havendo, e para constar, eu, Michelle Abrantes, redigi, lavrei e datei a presente ata. Assinada por mim e
pelas membras da Comissão presentes na reunião.
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