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

Conselho dos Direitos da Mulher
 

ATA

COMISSÃO PDPM
QUARTA REUNIÃO

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, foi
realizada a quarta reunião da Comissão do PDPM, tendo como pauta:    1. Discussão das sugestões
enviadas pelas representantes da sociedade civil da Comissão Especial do CMDF ao documento
preliminar do II PDPM 2. Solicitação de entrega das sugestões da Comissão Especial do CMDF
completa (representantes da Sociedade Civil e do Governo) ao documento preliminar do II PDPM 3.
Informes. A reunião remota iniciou via aplicativo Google Meet, com a presença da Chefe da Assessoria de
Gestão Estratégica de Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal e condutora da
reunião, Dulce Maria Jabour  Tannuri. Com a presença das conselheiras  do Poder Público: Melissa
Massayury Assunção Batista (SEJUS); Cláudia Ferreira de Maya Viana (SEDES); Mônica Oliveira
Marques França  (CODEPLAN). Com a presença das conselheiras da Sociedade Civil: Lúcia Divina
Bandeira Bessa (ABMCJ); Mara Regina Dalnegro (FMM-DF); Ormezina Falcão de Lima (CEPAI); Wilma
dos Reis Rodrigues (MMM/DF). Com a presença da Sras. Renata Lavareda e Izis Morais, do Núcleo dos
Direitos Humanos do MPDFT. Com a presença da Subsecretária de Enfrentamento à Violência da
Secretaria de Estado da Mulher,  Irina Abigail Teixeira Storni. Com a presença das Sras. Rosatilde Lima e
Christiane Dias, assessoras da conselheira Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho (SEGOV). E com a
presença da Assessora do CDM-DF, Tayná de São José Caldas. A Sra. Dulce Tannuri deu as boas-vindas e
iniciou a reunião. As integrantes da Comissão discutiram sobre a inserção das propostas da Sociedade Civil
e do Governo na minuta do II PDPM. As conselheiras  da Sociedade Civil e do Poder Público
acordaram  em formatar as suas propostas e posteriormente encaminhar à Secretaria Executiva do
Conselho. A Sra. Claudia Maya contou que incluirá no documento o programa '' Agentes da Cidadania'' da
Secretaria de Desenvolvilmeto Social-SEDES. A Sra. Izis Morais afirmou  o MPDFT enviará a sua
propostas e sugestões até o dia 19/02. A Sra. Wilma dos Reis se comprometeu em unir e formatar a
proposta da Comissão e do MPDFT na minuta do plano até o dia 25/02. Após esse período, a Comissão
Especial enviará a proposta para a Secretaria Executiva do CDM-DF. Posteriormente, conselheiras do
CDM-DF terão até o dia 28/02 para encaminhar o documento contendo as sugestões da Comissão como
um todo, com as propostas da Sociedade civil, governo, SEDES e Ministério Público, não somente das
representantes da Sociedade Civil. A Sra. Wilma dos Reis se comprometeu a compatibilizar as propostas
em um só documento até 25/02. A Comissão sugeriu que fosse marcada uma reunião extraordinária com as
conselheiras deste Conselho para dar continuidade ao trabalho. Foi esclarecido que a Codeplan
prestou apoio, no que se refere à consulta pública do II PDPM. Informou-se que a consulta pública será
disponibilizada para sugestões da sociedade concomitante à elaboração das sugestões do Conselho. As
ações disponibilizadas do II PDPM na consulta pública, podem sofrer algumas diferenças das que foram
disponibilizadas à Comissão Especial, para facilitar a compreensão do público em geral, mas essência
continua a mesma. Após o recebimento das sugestões do Conselho da Mulher e da consulta à sociedade
civil, é que o documento final do II PDPM poderá ser, finalmente, discutido e concluído. As conselheiras
se despediram 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, 11/02/2021.

Assinatura:

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.
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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.
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