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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER- CDM-DF 2020

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio do aplica�vo
Cisco Webex, foi realizada a primeira reunião do ano de 2020 do Conselho dos Direitos da Mulher com sua
composição completa, tendo como pauta: 1. Abertura e boas-vindas a nova composição do CDM-DF; 2.
Eleição da mesa diretora do Conselho dos Direitos da Mulher; 3. Apresentação das Ações da Secretaria de
Estado da Mulher do Distrito Federal em 2020; 4. II Plano Distrital – PDPM; 5. Indicação de Representante
para a VII Conferência Distrital de Direitos Humanos; 6. Calendário de Reuniões para o ano de 2021; 7.
Assuntos Gerais; 8. Encerramento. A Secretária de Estado da Mulher e Presidente do CDM-DF, Ericka
Filippelli, dá as boas-vindas e inicia a reunião com a presença das conselheiras do Poder Público: Melissa
Massayuri- DIVERSIDADE; Rebeca Freitas-CODEPLAN; Rita Lima- DPDF; Meire Mota- GESTÃO
GOVERNAMENTAL; Roseane Estrela- PESSOA COM DEFICIÊNCIA; Viviane Dias Albuquerque- SAÚDE; Vera
Barros- EDUCAÇÃO; José MessiasTRABALHO ; Grazielle Reis- CACI; Maria de Lourdes Brito- SEDES. Com a
presença das conselheiras da sociedade civil: Lúcia Bessa- ABMCJ; Rosa Lima- CEPAI; Thaísa Magalhães-CUT,
Joana Mello- OAB/DF, Ana PatríciaCMCBr, Vilma Alves, Vilmara-SINPRO, Wilma dos Reis-MMM, Beatriz
Helena Gregory- UBM, Elisabeth Moreno- Mulheres Em Segurança, RibenildeGrupo de Mulheres com
Deficiência, Sara Tardin-; Ivonete- AMSII; Alinne Marques- ACOTATO; Mara Dall´Negro- Fórum de Mulheres
do Mercosul. Com a presença da subsecretária da Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres-SUBEV da Secretaria de Estado da Mulher, Irina Storni. Com a presença da subsecretária da
Subsecretaria de Promoção das Mulheres-SUBPM da Secretaria de Estado da Mulher, Fernanda Falcomer.
Com a presença da Chefe da AJL da Secretaria de Estado da Mulher, Marina Dias. Com a presença Dra.
Mariana Távora do Núcleo de Gênero do MPDFT. Com a presença da secretária execu�va do CDM-DF,
Michelle Abrantes. E com a presença da assessora do CDM-DF, Tayná Caldas. As conselheiras fazem um
minuto de silêncio em respeito a morte das ví�mas de feminicídio no ano de 2020, a pedido da Sra. Lúcia
Bessa. A Secretária de Estado da Mulher e Presidente do CDM-DF, Ericka Filippelli, inicia a reunião e pede a
alteração da Pauta, colocando a discussão sobre a Eleição da mesa diretora do Conselho dos Direitos da
Mulher para o final. O pedido é acatado por todos os membros deste Conselho. Posteriormente, a Sra.
Presidente pede que todas se apresentem brevemente no intuito de se conhecerem. Todos os conselheiros
presentes na reunião se apresentam. A Sra. Michelle Abrantes informa a necessidade da escolha de duas
representantes do CDM-DF para a par�cipação da VII Conferência Distrital de Direitos Humanos. A Sras.
Alinne Marques e Mara Dall´Negro se colocam à disposição para representar a Sociedade Civil. A Sra.
Secretária Execu�va anuncia a urgência de se criar um calendário de reuniões do CDM-DF. As conselheiras
discutem sobre as datas e decide-se que as reuniões acontecerão todas as úl�mas segundas-feiras do mês, o
calendário será enviado por e-mail a cada conselheiro(a). Em seguida, a Sra. Presidente retorna a palavra e
solicita uma breve apresentação sobre os Projetos da Secretaria de Estado da Mulher. A Subsecretária Irina
Storni apresenta os projetos executados e em execução pela Subsecretaria de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres-SUBEV. A Subsecertária Fernanda Falcomer apresenta os projetos da Subsecretaria de
Promoção das Mulheres-SUBPM. A chefe da Assessoria de Gestão Estratégica de Projetos, Dulce Tannuri,
apresenta as propostas elaboradas pela Secretaria da Mulher para o II Plano Distrital de Polí�cas para as
Mulheres. Explica sobre a metodologia, documentos referenciais e consultados, e eixos temá�cos. A Sra.
Presidente afirma que convidará a subsecretária de administração geral da Secretaria da Mulher para falar
mais sobre as sugestões orçamentárias da SMDF. A Sra. Presidente e Secretária de Estado da Mulher
apresenta os projetos e ações realizadas no ano de 2020. Informa que a Casa Abrigo con�nuou com seu
funcionamento normal, 24h horas, todos os dias da semana. Esclarece que os CEAM´S funcionaram sob
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regime extraordinário e que os NAFAVD´S contaram com teleatendimento. Reintera as conselheiras que a
Secretaria da Mulher criou canais de atendimento os quais ficaram à disposição para esclarecer dúvidas e
acolher mulheres em situação de violência em razão do confinamento e da atual situação de pandemia.
Conta sobre a criação do ''Oportunidade Mulher'', um programa gratuito que disponibiliza uma série de
cursos e oficinas online ministrados por excelentes profissionais do DF e que visa incen�var o
empreendedorismo feminino, sobretudo no atual momento e sabendo que as mulheres foram as mais
afetadas pela pandemia em múl�plos aspectos. A Sra. Presidente conta que nesse período a Secretaria de
Estado da Mulher criou o Observatório da Mulher e sugere que, todos os conselheiros conheçam esse portal
que é inovador no Brasil e que traz dados, pesquisas e informações sobre a segurança pública aos
atendimentos à mulher, mulher e trabalho, mulher e assistência, mulher e educação, mulher e saúde, entre
outros. Informa que há um comitê gestor para o Observatório da Mulher e afirma que esse portal é de
grande importância para os veículos de imprensa, para área acadêmica e para as mulheres do DF. A Sra.
Secretária conta também sobre a inauguração da Clínica da Mulher do DF, que conta com diversos serviços
de saúde. Expressa que foi um ano desafiador e de muito trabalho. A Sra. Michelle Abrantes frisa que os
documentos e slides apresentados na reunião serão enviados por e-mail, bem como o calendário de
reuniões com as datas das úl�mas segundasfeiras do mês. As conselheiras se inscrevem no chat do aplica�vo
para fazerem suas observações e sanarem as suas dúvidas. Tendo em vista a longa duração da reunião, a Sra.
Thaísa Magalhães sugere adiar a discussão da eleição da mesa diretora do Conselho dos Direitos da Mulher
para um outro momento. A Sra. Elisabeth Moreno pergunta se há um espaço para o Conselho dentro da
Secretaria da Mulher e se as conselheiras poderiam usufruir desse espaço. A Sra. Presidente afirma que após
a reestruturação da SMDF, a Secretaria passou a ter mais servidores dentro do mesmo espaço, e tendo em
vista a saída da reestruturação em meio à pandemia, o CDM-DF por enquanto divide sala com outra unidade
da SMDF. A Sra. Lúcia Bessa pede esclarecimentos quanto à Casa da Mulher Brasileira. A Sra. Presidente
conta que o DF possui uma unidade da Casa da Mulher Brasileira na Asa Norte, mas a ins�tuição está
interditada desde 2018 pela Defesa Civil devido a comprome�mentos em sua estrutura �sica. Informa que
serão construídas 4 Casas da Mulher Brasileira e que a escolha dos endereços das novas casas é fruto de uma
análise de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que apontou os locais com maiores índices de
violência e de vulnerabilidade para as mulheres. A Presidente ressalta que a construção das novas casas
estabelece o desejo do governador Ibaneis Rocha de reforçar a polí�ca para as mulheres e levar os serviços
de acolhimento para perto das comunidades, onde as ví�mas de violência podem estar mais próximas ao
atendimento. A Sra. Lúcia Bessa �ra suas dúvidas quanto ao aplica�vo ''Viva Flor''. A Sra. Presidente convida
a subsecretária Irina Storni para falar mais sobre o programa. A Sra. Irina esclarece as dúvidas e informa que
os servidores do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) foram devidamente capacitados e
treinados para fazer a implantação do aplica�vo. A Sra. Agna Cruz ressalta a importância de se ter um olhar
diferenciado para as mulheres com deficiência nos equipamentos, programas e projetos da Secretaria da
Mulher. A Sra. Presidente informa a necessidade de criação de duas comissões, a de Orçamento e a do
PDPM. As conselheiras se candidatam para integrarem nas Comissões que serão compostas de 3 membros
do Poder Público e membros da Sociedade Civil, e de 4 membros do Poder Público e 4 membros da
Sociedade Civil, respec�vamente. As Sras. Beatriz Helena, Joana Melo fazem as suas ponderações sobre a
criação das Comissões. A composição da comissão fica da seguinte forma: 1- Comissão de orçamento: José
Messias, Rita Lima, Grazielle Reis, Beatriz Helena Gregory, Thaísa Magalhães, Elisabeth Moreno 2- Comissão
do PDPM: Claudia Ferreira Maya, Meire Lúcia Mota, Melissa Massayuri, Rebeca Freitas, Lúcia Divina Bessa,
Mara Dall´Negro, Ormezina Lima, Wilma dos Reis. Após a escolha das integrantes de cada Comissão a Sra.
Presidente agradece e encerra a reunião. Nada mais havendo, e para constar, eu, Michelle Abrantes, redigi,
lavrei e datei a presente ata. Assinada por mim, pela Presidente Ericka Filippelli e pelas conselheiras
presentes na reunião. Brasília, 14 de Dezembro de 2020.
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