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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 2020

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas no Salão Nobre do
Palácio do Buri�, Brasília - Distrito Federal, tendo como pauta: 1. Informes; 2. Março, Mês da Mulher; 3.
Conselho I�nerante; 4. Caso Orianna Ornella; 5. Assuntos Gerais; 6. Encerramento. A Secretária e
presidente interina, Ericka Filippelli, deu início à 2ª Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher
do DF (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 Rodrigues da Silva, Fernanda Figueiredo
Falcomer Meneses, Rita de Castro Hermes Meira Lima. As Conselheiras Suplentes Representantes do
Poder Público: Vandercy Camargos, Maria de Lourdes Brito da Silva e Adriana de Almeida Vilela. As
Conselheiras Titulares Representantes da Sociedade Civil: Geralda Lopes de Resende, Marly de Fá�ma
Barbosa, Kelly das Graças Coimbra, Beatriz Helena Ma�é Gregory e Rumiko Tanaka. A Conselheira
Suplente Representante da Sociedade Civil: Mirian Marques Nery. E a Conselheira de Notório Saber: Ana
Liése Thurler. A Assessora da Deputada Júlia Lucy, Carolina de Paula Silva Porto Xavier, Rebeca Freitas da
CODEPLAN, Além de Michelle Carneiro de Abrantes Silva, Secretária Execu�va do CDM-DF. Não foram
apresentadas jus�fica�vas de ausência a este conselho. A Secretária Ericka Filippelli saúda todas as
presentes. As conselheiras aprovam a ata da reunião do dia 27 de Janeiro de 2020, a mesma fora enviada
por e-mail a todas. A Secretária Ericka dá início a reunião com os informes, sinalizando que a Secretaria
da Mulher quer ser facilitadora dos cursos da Escola da Defensoria nas comunidades e na Jornada Zero
que deu início na cidade Samambaia no dia 03/03/2020, com o engajamento da comunidade e da Rede,
fortalecem-se as ações da rede de enfrentamento a violência contra a mulher. A montagem da agenda do
governo para o Mês da Mulher quis também dar visibilidade a agenda e ações das sociedades civis. A Sra.
Geralda Lopes informa que no dia 03/02/2020 esteve juntamente com a Sra. Sônia na UNB no Fórum de
Combate à Violência de Gênero e eles gostariam de saber se o CDM-DF tem interesse em par�cipar. A
Sra. Flávia Rodrigues anuncia a sua saída do Conselho devido a questões internas da CODEPLAN e informa
que quem assumirá o seu lugar é a Sra. Rebeca Freitas. A Sra. Beatriz Helena convida o Conselho para o
ato do dia 8 de março, com a temá�ca “Pela vida de todas as mulheres contra o racismo, fascismo e
machismo” que será no pavilhão do Parque da cidade, onde se unirão as mulheres sem terra e
posteriormente seguirão em caminhada até a Torre de TV, local onde acontecerá o ato. A conselheira
Fernanda Falcomer apresentou o material de alerta da Secretaria Saúde do DF para o carnaval. A Sra.
Ericka Filippelli comunica que no carnaval a Secretaria da Mulher estará em parceria com o “Carnaval do
Parque”, e contará com a presença da Unidade Móvel e no sábado de carnaval a SMDF estará com a
Policia Civil para a entrega do leque informa�vo na rodoviária. A Secretária da Mulher, Ericka Filippeli
anuncia que a SMDF está frente a ações de instaurar o Observatório da Mulher, um GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL Secretaria do Estado da Mulher Conselho dos Direitos da Mulher Conselho dos
Direitos da Mulher do Distrito Federal Anexo I do Palácio do Buri� – 8º Andar CEP: 70.075-900 Fone: (61)
3212-3623 portal com dados para o desenvolvimento em parceria com a CODEPLAN e a Casa Civil. Conta
que a Secretaria também está trabalhando em um programa para mulheres em situação e violência, ‘'
Acolhe-las e acompanhá-las para que essas mulheres tenham oportunidade de criar a condição de
empoderamento econômico. Criar condições de capacitação para os espaços promissores no atual e
futuros cenários de carreiras, desenvolvendo condições para empregabilidade.’’, afirma a Sra. Ericka. A
Secretária Execu�va Michelle Abrantes relatou sobre a avaliação e planejamento no GT do Conselho
I�nerante que avaliou a ação e sugere ao Conselho o Fórum I�nerante sobre o Conselho i�nerante e a
sugestão planejada, passando a palavra para a Sra. Janaina Andrea e a Sra. Geralda Lopes para
apresentarem ao pleno a estratégia de atuação nas cidades. A Secretária adjunta da Secretaria da Mulher,
Vandercy Camargos, sinaliza estar junto a comunidade, para conhecer a realidade das cidades, no que diz
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respeito a pauta da mulher ‘'Isso reforça, a confiança do nosso trabalho’’, afirma. A Sra. Janaina Andrea
levanta a reflexão e avaliação em relação a presença de todas as conselheiras na reunião neste formato,
devido ao quórum. Foi votado e aprovado pelas conselheiras a realização do Fórum I�nerante que terá o
obje�vo de ouvir as demandas da comunidade e en�dades civis nas regiões administra�vas, e trazendo
ao pleno para viabilização de ações direcionadas aos pedidos. Após a apresentação das Sras. Janaina e
Geralda, fez-se necessário a reformulação do calendário e posterior a isso, as conselheiras irão se
encaixar na lista de a�vidades das reuniões. A Sra. Secretária Execu�va relata sobre o e-mail enviado a
este Conselho contendo relatos e pedidos da Sra. Orianna Ornella, solicitando o acompanhamento de
duas conselheiras para a condução de seu caso. O Conselho enfa�za a importância da Sra. Orianna
comparecer com fidelidade aos atendimentos da Equipe de Atendimento Psicossocial, agendados pelo do
CEAM I, equipamento da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. O CEAM I fica localizado na
102 Sul, e dispõe dos serviços equiparados da: Defensoria Pública, Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher/DEAM-DF, essenciais para o acompanhamento do caso da Sra. Orianna, pois será
dessa forma que este Conselho poderá estar lado a lado no desenrolar desse processo. O Conselho e a
Secretaria de Estado da Mulher estão à disposição para tomar as providências cabíveis às funções destes.
A Sra. Rita Lima, da DPDF, se compromete a desarquivar os processos e realizará uma nova revisão do
caso da Sra. Orianna Ornella, em parceria com o Ministério Público. A Sra. Ana Liése enfa�za que a
função deste Conselho é empenhar-se a tratar de polí�cas públicas para garan�r os direitos da mulher, e
fortalecer, divulgar, implementar, empenhar-se a viabilizar e sugerir polí�cas voltadas à mulher. ‘'A
sugestão é para começar, sugerir ao Governo do Distrito Federal a implementar a questão do transporte
mais acessível às mulheres e também o compromisso da volta da Casa da Mulher Brasileira’', afirma a
Sra. Ana Liése. Foi discu�do entre as conselheiras sobre a aquisição  de materiais des�nados à u�lização
em reuniões e divulgação do Conselho dos Direitos da Mulher-CDM-DF, para distribuição entre as
Conselheiras e outros ar�gos gratuitamente, nas ações, campanhas, palestras e eventos programados no
CDM-DF. Com finalidade:  a iden�ficação e representação dos membros do Conselho dos Direitos da
Mulher e a divulgação das ações junto às diversas ins�tuições afins, visando contribuir para a eficácia da
Polí�ca das Mulheres, que visa prioritariamente eliminar todas as formas de discriminação, assegurando
condições de liberdade e de igualdade de direitos à mulheres do Distrito Federal. Sendo aprovado pelo
pleno esta aquisição. Ao final da reunião, foi entregue a moção de louvor e homenagem simbólica à Kelly
Coimbra, Flávia Rodrigues e Dulcielly Nóbrega pela presença significa�va e atuante neste Conselho. Nada
mais havendo e, para constar, eu, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente
ata. Assinada por mim e Ericka Nogueira Siqueira Filippelli e pelas conselheiras presentes na reunião.
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