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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2020

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, foi realizada a primeira
reunião da Comissão de Orçamento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, tendo como
pauta: 1.  Apresentação do Orçamento pela Subsecretaria de Administração geral (SUAG) da Secretaria de
Estado da Mulher do Distrito Federal; 2. Informes; 3. Encerramento.  A reunião remota iniciou via
aplica�vo Google Meet, com a presença das conselheiras do Poder Público: Rita de Castro Hermes Meira
Lima (DPDF); Grazielle Soares Lopes Reis (CACI); José Messias da Silva (SETRAB). Com as conselheiras da
Sociedade Civil: Thaísa Borges de Magalhães (CUT); Elisabeth Durães Moreno (MULHERES EM
SEGURANÇA); Beatriz Helena Ma�é Gregory (UBM). Com os Senhores Alexandre Henrique Pedroso
(Planejamento e Orçamento SMDF) e Willian Dias (Gestão de Pessoas SMDF). Com a Secretária Execu�va
do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Michelle Carneiro de Abrantes Silva. E com a
Assessora do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Tayná de São José Caldas. A Sra.
Michelle Abrantes cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião virtual.  A Secretária Execu�va
passou a palavra aos Senhores Alexandre Pedroso e William Dias que se apresentaram aos membros da
Comissão. A reunião teve como discussão principal a apresentação da Proposta Orçamentária da
Secretaria de estado da Mulher para dois mil e vinte e um (PLOA 2021), ministrada pelo senhor
Alexandre. O supracitado explicou a estrutura do projeto de lei orçamentária anual, e se ateve às
explicações técnicas dos mecanismos legais orçamentários e as formas que as verbas podem ser
vinculadas aos órgãos. Relatou que a Lei Orçamentária obriga aos órgãos a mandarem seus projetos de
orçamento com no mínimo quatro meses de antecedência para ser apreciado antes de encaminhados
para a votação, portando o orçamento para dois mil e vinte e um, foi entregue em agosto de dois mil e
vinte e não seria alterado. Informou que quem poderia fazer emendas ao projeto de orçamento seria o
legisla�vo. Informou também que é o primeiro ano com verba diretamente vinculada à Secretaria de
estado da Mulher, o que explica o baixo orçamento para dois mil e vinte e um, e para que o orçamento
vinculado aumente, é preciso que haja ampliação e plena execução das verbas des�nadas. Do orçamento
vinculado para dois mil e vinte e um cerca de setenta e cinco por cento está vinculado à folha de
pagamento. Os demais vinte e cinco por cento estão divididos entre manutenção dos projetos já em
andamento e as demais áreas fins. Expôs que o projeto original de orçamento encaminhado pela
Secretaria de estado da Mulher era de cinquenta milhões sendo apenas quatorze milhões aprovados
dentro das diretrizes acima descritas. O material exposto na reunião foi disponibilizado aos(as)
conselheiros(as) para consulta via grupo do WhatsApp, a pedido dos(as) conselheiros(as) que compõem a
Comissão. Todos os par�cipantes puderam �rar suas dúvidas que foram prontamente esclarecidas pelo
senhor Alexandre Pedroso. Todavia, tendo em vista que a maioria dos ques�onamentos não poderiam
ser sanados imediatamente pela falta de acesso ao detalhamento dos projetos em execução e aos
projetos aprovados que não estão em execução, assim como ao orçamento completo que incluiria
emendas distritais, federais, outras verbas parlamentares e de organismos internacionais, resultaram os
seguintes encaminhamentos: 1.  A sugestão da realização do Curso sobre orçamento para os
componentes da comissão providenciado pela SMDF, a ser discu�do na próxima plenária do Conselho
dos Direitos da Mulher do Distrito Federal;  2. Disponibilização do detalhamento dos projetos em
execução 3. Disponibilização do Caderno de Emendas da secretaria para a comissão; 4. Criação de um
calendário de encontros. Os membros da Comissão se despediram. Por fim, sanadas todas as dúvidas e
realizadas todas as deliberações cabíveis, a A Sra. Michelle Abrantes declarou por encerrada a reunião. 
Nada mais a ser tratado, eu, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente
ata. Assinada por mim e pelos(as) membros(as) do Conselho presentes na reunião.
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