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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER

 

Ao primeiro dia do mês Julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, por meio do aplica�vo Cisco
Webex, foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher de 2020,  realizada
por videoconferência devido a situação de Pandemia - COVID19, com os seguintes pontos de Pauta: 1.
Informes; 2. Ações de enfrentamento à violência no cenário de Pandemia - COVID19; 3. Ações de
autonomia econômica no cenário de Pandemia - COVID19; 4. Eleição da sociedade civil; 5. Assuntos
Gerais; 6. Encerramento. A Secretária de Estado da Mulher e Presidente, Ericka Filippelli, dá início à 3ª
Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal (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, Denise
Ribeiro da Silva, Flávia ,Fernanda Figueiredo Falcomer Meneses, Rita de Castro Hermes Meira Lima. 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: Geralda
Lopes de Resende, Daiane da Rocha, Wilma dos Reis Rodrigues, Marly 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, Paula Benete, Sonia Pereira,
Agna da Cruz e Ta�ana de Oliveira. Com a presença da Secretária Execu�va do Conselho dos Direitos da
Mulher, Michelle Abrantes, e Tayná Caldas, assessora do CDM-DF. A presença da Sra. Joana de Melo da
(OAB). A Presidente deste Conselho, Ericka Filippeli, declara aberta a terceira reunião ordinária do
Conselho dos Direitos da Mulher do ano de 2020, realizada por videoconferência, tendo em vista a
situação de pandemia. Cumprimenta a todos e dá as boas-vindas às  conselheiras. Em seguida, lê a pauta
do encontro para o conhecimento de todas. Posteriormente, a Presidente convida todas as Conselheiras
à aprovação da ata da reunião do dia 17/02/2020, enviada por e-mail para leitura  e aprovação. Todas as
presentes na reunião aprovam a mesma. Para a abertura do expediente do dia, começamos o primeiro
item da pauta informando a publicação da estruturação da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito
Federal, onde este conselho encontra-se vinculado no art. 5 § 2 do Decreto nº 40.698, de 07 de maio de
2020 e a publicação do Regimento Interno deste conselho, publicado pela portaria nº 16, de 22 de Maio
de 2020 SMDF. Destaca-se que fora lançado no dia 29/06 às 15 horas o Observatório da Mulher, ação
voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher principalmente importante neste período e
cenário da Pandemia - COVID 19. O Programa Oportunidade Mulher foi implementado para dar apoio
e autonomia econômica à Mulher no cenário de Pandemia - COVID19, tendo em vista que cursos e
wokshops gratuitos estão sendo oferecidos às mulheres de Brasília para o desenvolvimento da economia
cria�va e incen�vo à mulher para a autonomia econômica: " Uma mulher que se sustenta tem
capacidade de escolha" diz a Secretária da Mulher. Com a publicação do Regimento Interno deste
conselho se fará necessário dar andamento às eleição da sociedade civil, para composição do conselho
no período de 2020 a 2022, a secretaria já encaminhou a minuta do edital à Assessoria Jurídica para
revisão e publicação de tal processo sele�vo. A Secretária aproveita a oportunidade e agradece as
Conselheiras representantes no período de 2017 a 2019 deste Conselho pela relevância dos serviços
prestados às mulheres do Distrito Federal e por exercer com dedicação e é�ca o desempenho das
a�vidades inerentes a pauta da Mulher. A Sra Geralda Resende agradece o tempo neste conselho e diz
sobre a importância de apoiar as mulheres neste período de pandemia. A Sra Ana Lieze também ressalta
a importância de se apoiar as mulheres que estão em casa e possiveis ví�mas de feminicidio, esta é a
preocupação neste isolamento. A Sra. Orianna Ornellas, enviou novo e-mail ao Conselho pedindo
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novamente duas conselheiras para acompanharem o caso dela. Ela segue sendo acompanhada no CEAM I
na 102 Sul. Segundo relatório do CEAM, a mesma oscila na presença aos atendimentos mas tem sido
acompanhada mesmo no período de pandemia. A Sra Orianna relata ainda  que se encontra insa�sfeita
com o atendimento e a reabertura do caso dela que não aconteceu na Defensoria ( segundo seu relato
via e-mail a este conselho). Deseja uma reunião de rede e ainda anexa o relato do Sr. Lounge, que
trabalha na Procuradoria do Senado, sobre os apontamentos sobre o seu caso. O Conselho analisa, avalia
e define que a mesma con�nue sendo acompanhada pelo equipamento CEAM I e o mesmo forneça um
relatório para acompanhamento mensal deste conselho. É relevante informar que ocorreu a reunião com
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher sobre a V Conferência Nacional, que ainda está com previsão
de data para Novembro de 2021, mas ainda será votada no CNDM como também  o novo calendário de
preparação e realização da mesma. A Sra. Secretária agradece a presença de todas, expressa a sua alegria
com o presente momento e encerra a reunião. Nada mais havendo, e para constar, eu, Michelle Carneiro
de Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente ata. Assinada por mim, pela Secretária Ericka Filippelli,
e pelas conselheiras presentes na reunião.

 

Brasília, 01 de Julho de 2020. 

 

Assinaturas:

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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