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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher
 

ATA

COMISSÃO PDPM
PRIMEIRA ATA

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, foi realizada a reunião
virtual da Comissão do PDPM do Conselho dos Direitos da Mulher junto à Assessoria de Gestão
Estratégica de Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, tendo como pauta: 1.
Apresentação da Coordenação de Planejamento da Secretaria de Economia; 2. Apresentação das
ações contidas no PPA e no PEDF levantadas pelo GT do II PDPM; 3. Encaminhamentos. A reunião
remota iniciou  via aplicativo Cisco Webex, com a presença  da Subsecretária da   Subsecretaria de
Enfrentamento à Violência-SUBEV, Irina Storni; com a  Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica de
Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, Dulce Maria Jabour Tannuri; com
Subsecretário de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos/Secretaria de Economia, Adriano Arruda
Barbosa Leal; com a Coordenador  de Monitoramento de Programas e Projetos/Secretaria de Economia,
Cleidimar Marciano. Com as conselheiras do Poder Público: Cláudia Ferreira de Maya Viana  (SEDES);
Melissa Massayury Assunção Batista  (SEJUS); e Meire Lucia Gomes Monteiro Mota
Coelho  (SEGOV).  Com a presença das conselheiras da Sociedade Civil: Lúcia Divina Bandeira
Bessa  (ABMCJ); Mara Regina Dalnegro  (FMM-DF); Ormezina  Falcão (CEPAI); e Wilma dos
Reis Rodrigues (MMM-DF). E com a presença da assessora do Conselho dos Direitos da Mulher, Tayná de
São José Caldas. A chefe da Assessoria de Gestão Estratégica de Projetos, Dulce Tannuri, deu as boas-
vindas a todas as conselheiras da Comissão.  A reunião iniciou  com a apresentação da Secretaria de
Economia sobre o PPA e o PEDF. A Sra. Dulce Tannuri apresentou  por meio de slide em PDF, o
levantamento feito pelo Grupo de Trabalho da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, com o propósito
de dar início à formulação de uma proposta a ser discutida pela Comissão Especial para elaborar o II Plano
Distrital de Políticas para as Mulheres - II PDPM. Explicou  que a SMDF realizou uma busca ativa de
documentos referenciais, a fim de servirem de base para construção do Plano. Informou  sobre as ações
previstas no Plano Plurianual do Distrito Federal 2020-2023 – PPA, no Plano Estratégico do Distrito
Federal 2020-2060 - PEDF e outras ações contidas no Plano Estratégico Institucional da Secretaria da
Mulher – PEI, todas incluídas em 9 (nove), no intuito de apresentar o compromisso e a capacidade de
execução financeira e orçamentária de SMDF, referente à pauta da mulher. A Sra. Dulce explicou que a
base teórico-construtiva contou com a consulta a documentos internacionais, nacionais e distritais, tais
como, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas para serem cumpridos até 2030, prioritariamente, o Objetivo 5° que versa sobre “Alcançar
a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Citam-se, ainda, os Planos Nacionais de
Políticas para as Mulheres, em especial o PNPM 2014/2015, o I Plano Distrital de Políticas para as
Mulheres– I PDPM, bem como o Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA 2020-2023 e, por fim, o Plano
Estratégico do Distrito Federal - PEDF 2020-2060. Contou  que pretende-se que o Plano seja norteado
pelos princípios de igualdade e respeito à diversidade, de equidade, de autonomia das mulheres, de
laicidade do Estado, de universalidade das políticas, de justiça social, de transparência dos atos públicos e
de participação e controle social. A Sra. Dulce Tannuri abriu  espaço para dúvidas e as conselheiras
pediram  alguns esclarecimentos. As conselheiras fizeram  as suas observações e dialogaram  sobre os
encaminhamentos. A Sra. Dulce se colocou  à disposição e solicitou  que o documento enviado pela
Secretaria do Conselho às conselheiras da Comissão Especial para que sejam analisados e discutidos e as
sugestões da Comissão sejam apresentadas na próxima reunião. A assessora do CDM-DF, Tayná Caldas, se
comprometeu em enviar por e-mail e pelo grupo de WhatsApp, o material apresentado na reunião: minuta
da proposta das ações relativas à pauta da mulher, levantadas junto às Secretarias de Estado do DF, para
compor o II PDPM. As conselheiras finalizaram suas falas e a Sra. Dulce Tannuri encerrou a reunião. Nada
mais havendo, e para constar, eu, Tayná de São José Caldas, redigi, lavrei e datei a presente ata. Assinada
por mim e pelas integrantes da Comissão presentes na reunião.
Brasília, 21/12/2020.
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Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por TAYNA DE SAO JOSE CALDAS - Matr.0274453-
8, Assessora, em 21/05/2021, às 14:18, 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 24/05/2021, às 14:39, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 56090760 código CRC= C6802DE4.
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