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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

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

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a
segunda reunião ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal por videoconferência,
tendo como pauta: 1. Abertura; 2. Apresentação das Ações da SMDF - 2021; 3. Apresentação do
Planejamento e Orçamento SMDF - 2021; 4. Definição das Comissões Permanentes do CDM-DF e Escolha das
Conselheiras que farão composição; 5. Assuntos Gerais; 6. Encerramento. A reunião remota inicia via
aplica�vo Google Meet, com a presença da Secretária da Mulher e Presidente do CDM-DF, Ericka Filippelli.
Com os(as) conselheiros(as) do Poder Público: 1. Cláudia Viana (SEDES); 2.; 3. Mônica Marques (CODEPLAN),
4. Melissa Massayury  ; 5. ; 6. Denise Parreira (ECONOMIA); 7. Grazielle Soares (CACI), 8. Meire Mota
(SEGOV) ; 9. Rita Lima (DPDF); 10. Vera Bastos (EDUCAÇÃO) 11. Viviane Albuquerque;. Com a presença das
conselheiras da Sociedade Civil: 1. Agna Cruz (COLETIVO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA); 2. Regina Costa
(ACOTATO); 3. Lúcia Bessa (ABMCJ); 4. Laura Padilha (UBM); 5. Mara Dall’Negro (FMM); 6. Ivonete Ribeiro
(AMSII); 7. Joana Mello (OAB-DF); 8. Ana Patrícia Oliver e sua suplente Vilma Alves (CMCBr); 9. Ormeniza
Lima (CEPAI); 10. Thaísa Magalhães (CUT) e sua suplente Vilmara Pereira; 11. Elisabeth Moreno (Mulheres
em Segurança); 12. Wilma dos Reis (MMM). Com a presenças das Dra Cín�a Costa e Izis Morais 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, Alexandre Pedroso, Diretor de
Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Mulher, Irina Storni, Subsecretária de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres-SUBEV da Secretaria de Estado da Mulher, A Subsecretária de Promoção das
Mulheres-SUBPM da Secretaria de Estado da Mulher, Fernanda Falcomer. Com a presença da Raquel Coelho
representando a Secretaria de Segurança Pública. A Sra Rosa�lde Lima, assessoria da Dra Meire Mota
SPP/SEGOV. Secretária Execu�va do CDM-DF, Michelle Abrantes e a Assessora do CDM-DF, Tayná Caldas. A
Sra. Presidente, cumprimenta todos(as) os(as) presentes e pergunta às Conselheiras se todas estão de acordo
com a ata que fora enviada via e-mail a todos(as) e o Todo o pleno aprova a ata para publicação. A Sra.
Presidente do CDM/DF abriu os trabalhos do Pleno informando que as próximas Reuniões Extraordinárias
(REs), dia 05/03/2021, do referido Conselho terão apresentações do Dr. Marcelo Zago, Coordenador da
Câmara Técnica do Feminicídio e informações sobre o Curso de Orçamento, que será ministrado pela
Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF, na RE do dia 10/03/2021, das 14:30 às 16:30. Os links serão
enviados pela Secretaria Execu�va.  Comunicou que dia 01/03/2021 será realizada a primeira reunião do
Programa “ Mulher Rural”.  Informou que o Programa “Mão na Massa” será lançado no mês de março e
posteriormente disponibilizarão o conteúdo a todas as conselheiras.  Avisou que dia 25/03/2021 será
realizada reunião para a consolidação de todos os programas que serão lançados no mês de março.  No�ciou
que existe a nova modalidade, oferecida pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Distrito - PCDF, ou seja,
“Delegacia online” de atendimento às mulheres ví�mas de violência. Sugeriu que fossem criadas
06 Comissões: 1- Comissão de enfrentamento à violência contra a mulher; 2- Comissão de Legislação e
Normas; 3- Comissão de Saúde e áreas temá�cas; 4- Comissão de Planejamento e Orçamento; 5- Comissão
Extraordinária para o Plano Distrital de Polí�cas (temporária); e 6- Comissão Extraordinária para a V
Conferência Nacional (temporária). E as inscrições para a composição será realizada via google forms, o
formulário será enviado pela secretaria execu�va e na reunião de Março serão fechadas as comissões para
publicação das mesmas. A Sra. Presidente informa que acredita ser interessante que seja emi�do um convite
às Ins�tuições Suplentes na eleição da Sociedade civil, permi�ndo que as mesmas estejam mais perto do
Conselho e tenham direito a voz neste pleno. A Sra. Joana D’ Arc pede a palavra e reafirma essa necessidade
e o pleno atesta esta ação. A Sra. Presidente convida a Sra. Fernanda Falcomer, Subsecretária da Promoção
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das Mulheres na Secretaria da Mulher para  apresentar  os Eixos de Atuação para o Planejamento/2021: as
ações da Secretaria nesta área. A Sra. Fernanda Falcomer apresenta os Eixos de Atuação para o
Planejamento/2021: • Autonomia econômica: ⇒ Programa Oportunidade Mulher – Oficinas virtuais
transmi�das pelo canal do Youtube da SM/DF com o obje�vo de capacitação, orientação e formação de rede.
Houve a par�cipação de 4.285 inscritas. ⇒ Empreende Mais Mulher: Espaço privilegiado de acesso das
mulheres aos projetos e programas do eixo da autonomia econômica, localizado em Tagua�nga. ⇒ Projeto -
Mulheres Hiper Cria�vas: Parceria com a SM/DF e a Organização dos Estados Ibero-Americanos-OEI. Tem
como obje�vo a promoção do desenvolvimento socioeconômico de mulheres jovens em situação de
vulnerabilidade social. ⇒ Projeto VITRINE COLABORATIVA virtual: Projeto de apoio para a formação de Redes
de Mulheres para a geração de renda através da perspec�va da economia solidária. • Áreas temá�cas: ⇒
Projeto “Mulher Cuide-se” : Promoção de saúde da mulher. ⇒ Diversidade da Mulher: Tem o obje�vo de
promover ações de fortalecimento de grupos de mulheres rurais, indígenas, ciganas, quilombolas. ⇒ Mulher
com Deficiência: Realização de ações voltadas para a mulher com deficiência. ⇒ Projeto “Saberes”: Tem
como obje�vo a valorização das narra�vas de mulheres sobre suas histórias. ⇒ Mulher Rural: Coordenação
do Fórum Distrital das Mulheres do Campo e do Cerrado. ⇒ Liderança Feminina: Vários projetos, como:
Fórum das Mulheres Líderes; Prêmio Talento Mulher; Fortalecimento de lideranças de meninas e jovens e
outros. A Sra. Cin�a Costa representante do Ministério Público ques�ona sobre as mulheres mais carentes se
elas estão sendo vistas de forma mais peculiar e se existe algum projeto de promoção a este público de
mulher e se existe alguma parceria com a SEDES. A Sra. Fernanda explica que a subsecretaria monitora a
faixa de desemprego das mulheres e a área que melhor esta mulher pode empreender. Já está sendo
ar�culado no projeto criança feliz e no projeto mão na massa, estratégias para apoiar a mulher carente em
parceria com a SEDES e o Desenvolvimento Econômico. A Sra. Claudia Viana, representante da SEDES
fortalece a parceria da SEDES com a SMDF no programa mão na massa que será lançado em parceria e com
um olhar peculiar a essas mulheres em parceria também com a Rede sou mais mulher. A Sra. Secretária e
Presidente do CDM também ressalta que os recursos do cartão mulher que fora instaurado em parceria com
o BRB estão em andamento para junto a Rede sou mais mulher ser disponibilizado para ações para as
mulheres carentes. Além de encaminhamentos que estão em andamentos com a Câmara, o Conselho
Nacional do Ministério Público e Senado afim de viabilizarem acordos de cooperação. A Sra. Vilmara
pergunta como funcionará o apoio ao lesboCenso? A garan�a dos resultados da Campanha de saúde e a
Carreta da Mulher. A Sra. Fernanda responde que todos estes pontos estão sendo ar�culados para a melhor
execução, a Carreta da Mulher terá um novo formato e convênios para sua con�nuidade. A Sra. Patrícia
Oliver pede que seja compar�lhado os cursos do Oportunidade Mulher para que cheguem nas bases. Se
coloca à disposição para ajudar como mentora nos cursos e convida o conselho no geral a apoiar o projeto
encaminhando nome e exper�se à Secretaria Execu�va para encaminhamento com a responsável pela
execução do projeto. A Sra. Presidente do Conselho convida a Sra. Subsecretária de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, Irina Storni para apresentação das Ações da Subsecretaria de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres em 2021:  1) AGENDA DF - Projeto que visa facilitar às mulheres o acesso aos
serviços oferecidos pelos Centros Especializados de Atendimento à Mulher - CEAM. 2) Grupos reflexivos
remotos NAFAVDS - Os Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Domés�ca - NAFAVDs.
3) Grupos remotos CEAMs - Interação entre mulheres na mesma condição, que saiam do isolamento,
principalmente as que se encontram em situações de violência. 4) Convênio para manutenção da Casa da
Mulher Brasileira no Distrito Federal – Instalação e funcionamento da Casa na Região Administra�va de
Ceilândia. 5) Ampliação e implementação dos equipamentos da Rede de Atendimento à mulher ví�ma de
violência - Construção de 04 Casas da Mulher Brasileira – Previstas para o fim de 2022. 6) Programa AMOR
SEM VIOLÊNCIA - Sensibilizar e mobilizar meninas e meninos do ensino fundamental para o debate e diálogo
acerca do relacionamento abusivo e propor prá�cas preven�vas e de intervenção. 7) Programa Jornada ZERO
Violência Contra Mulheres e Meninas – Consiste na mobilização da população do DF para a divulgação e
fortalecimento da rede de enfrentamento á violência contra as mulheres e meninas. 8) CEAM IV - Instalação
do Centro Especializado de Atendimento às Mulheres – CEAM, Unidade IV, nas dependências do prédio do
Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB. 9) Projeto Bares e Restaurantes – Brasília Vida Segura –
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Acordo de Cooperação entre a SMDF e a Organização da Sociedade Civil, INSTITUTO TELLUS. 10) Ciclo de
Palestras que visa a capacitação da Rede de Ensino Público do Distrito Federal sobre o tema: Violência Contra
a Mulher - palestras e workshops para alunos e professores 11) Criação do Comitê Gestor da Rede de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Distrito Federal - O obje�vo do Comitê Gestor da Rede de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é cons�tuir e fortalecer a rede de atendimento às mulheres
em situação de violência, 12) SISTEMA Nacional de Monitoramento 180 – Acordo de Cooperação com o
Ministério da Mulher, aberto e gerenciado pela SM/DF em parceria com a SSP/DF e SEJUS/DF. 13) Sinal
Vermelho - Pedido de socorro. A Sra. Laura Padilha pergunta: Qual medida será indicada pelo conselho
quanto a volta às aulas no DF, mediante a pandemia e a relação das mães e seu papel fiscalizador para que
seja efe�va as medidas de segurança às Mulheres e a seus filhos? Sugere a retomada do auxílio emergencial
para as mulheres no DF.É preocupante pois vários estados estão em colapso e acredita-se que precisa de
prevenção aqui no DF. A Sra. Lúcia Bessa solicita verbalmente, mas fará solicitação por escrito que o CDM-DF
visite a Casa da Mulher Brasileira, também solicita a apresentação do orçamento que será liberado para esta
casa, solicita também os dados da “Jornada Zero”, quem está sendo atendida, como andar a interação na
região administra�va, referente à violência contra às mulheres. Como anda? Esta�s�cas, números de
atendimentos e outros.  A Sra. Secretária e Presidente do conselho pede que as conselheiras tenham o site
do Observatório da Mulher como parceiro no tocante aos dados, no site contém atualizações sobre todos os
dados referente às ações  e enfrentamentos da Mulher do DF. Quanto a visita do CDM-DF à Casa da Mulher
Brasileira será marcada assim que fechado o contrato e a casa abrir. Responde que quanto ao orçamento
será usado sim na casa. Quanto ao Disque 180 será realizado um acordo de cooperação com o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos( MMFDH), e será lançado no dia 8 de Março deste ano. A Sra. Joana 
pergunta se quanto ao app dos CEAMs foi pensado para as mulheres mais carentes e que não tem acesso à
internet? Sugeriu que fosse realizado um trabalho mais humanizado nas Delegacias de Atendimento à
Mulher, pois muitas vezes a ví�ma fica no mesmo espaço �sico que seu agressor, sofrendo psicologicamente.
A Sra. Presidente reconhece a baixa no efe�vo, mas ressalta a instauração da delegacia on-line. A Sra.
Vilmara sugere uma maior integração do programa: Amor sem Violência” com a área da Educação e que a
formação seja de uma forma leve, também sugere a implementação das áreas de juventude e artes nos
programas e projetos da SMDF, a confecção de material para maior publicidade. A Sra. Presidente pede que
as conselheiras enviem sugestões para confecção do material de publicidade, que enviem suas agendas de
ações organizadas dos órgãos e en�dade da sociedade civil deste conselho e comunica que a SMDF está
trabalhando na construção de um programa de Rádio na Rádio Cultura. O Sr. Alexandre Pedroso, Diretor de
Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Mulher apresenta o orçamento da SMDF, informa que o
orçamento da SMDF está sendo construído e ar�culado com a Secretaria de Economia do DF.
Encaminhamentos: Enviar o link das próximas reuniões para todas as conselheiras; Enviar, por e-mail, as
sugestões das novas Comissões para apreciação e adesão das Conselheiras, via formulário do Google Forms;
Próxima Reunião Ordinária, 29/03/2021, às 14h. 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 pelos(as) membros(as) do Conselho, presentes na reunião.

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por ERICKA SIQUEIRA NOGUEIRA FILIPPELLI -
Matr.0273496-6, Secretário(a) de Estado da Mulher, em 18/03/2021, às 16:23, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELLE SOARES LOPES REIS - Matr.1698168-5,
Assessor(a) da Diretoria de Planejamento, em 26/04/2021, às 13:27, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO -
Matr.1689305-0, Secretário(a) Execu�vo(a), em 30/04/2021, às 11:20, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alinne de Souza Marques, Usuário Externo, em
06/05/2021, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA FERREIRA DE MAYA VIANA -
Matr.0224398-9, Assessor(a), em 11/05/2021, às 09:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAURA ELI PADILHA DE SOUZA, Usuário Externo, em
11/05/2021, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOANA D'ARC ALVES BARBOSA VAZ DE MELLO,
Usuário Externo, em 11/05/2021, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MELISSA MASSAYURY ASSUNÇÃO BATISTA -
Matr.0244212-4, Assessor(a) Especial., em 11/05/2021, às 13:13, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASTRO HERMES MEIRA LIMA -
Matr.0165346-6, Coordenador(a) do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher, em
11/05/2021, às 16:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DENISE RODRIGUES PARREIRA - Matr.0277558-1,
Assessor(a) Especial., em 20/05/2021, às 16:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 57787106 código CRC= CE428B81.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buri�, 8º andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va - CEP 70075-900 - DF
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