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

Conselho dos Direitos da Mulher
 

ATA

COMISSÃO PDPM
QUINTA ATA

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi realizada a quinta
reunião da Comissão do PDPM, tendo como pauta: 1. Fechamento do documento elaborado pela
Comissão e Conferência das Propostas da Minuta do II PPDM; 2. Informes; 3. Encerramento. 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: Luene Garcia Nunes de
Oliveira Abreu (SMDF); Cláudia Ferreira de Maya Viana (SEDES); Mônica Oliveira Marques França
(CODEPLAN). Com a presença das conselheiras da Sociedade Civil: Mara Regina DalNegro (FMM-DF);
Wilma dos Reis Rodrigues (MMM/DF); Ormezina Falcão de Lima (CEPAI). Com a presença da Dra.
Cíntia Costa da Silva e sua assessora Renata Lavareda, do Núcleo dos Direitos Humanos do MPDFT. Com
a presença das Sras. Rosatilde Lima e Christiane Dias, assessoras da conselheira  Meire Lucia Gomes
Monteiro Mota Coelho (SEGOV). Com a presença da Secretária Executiva do CDM-DF, Michelle
Carneiro de Abrantes Silva. 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. A Sra. Michelle Abrantes deu os informes e
pediu que as conselheiras registrassem a presença por meio do chat do aplicativo. A Sra. Dulce expos a
pauta da reunião e iniciou a discussão com a Comissão. A Sra. Mara Dalnegro reforçou a importância da
participação das entidades suplentes e instituições que participaram do processo seletivo do CDM-DF na
escuta pública. A Sra. Michelle Abrantes contou que informará o encaminhamento à Mesa Diretora. A Sra.
Ormezina Falcão reiterou o pedido da Sra. Mara Dalnegro e contou que encaminhou o link da chamada
pública em seus grupos de mulheres do WhatsApp. A Sra. Wilma dos Reis pontuou as ponderações que fez
na Proposta de Minuta do II PDPM em nome da Comissão. A conselheira questionou o fato da Consulta
Pública ter sido iniciada sem que a Comissão Especial tenha sido avisada e diz não concordar com a forma
que ocorreu. A Sra. Dulce esclareceu que foi informado em reunião anterior que a Secretaria da Mulher
daria continuidade ao processo da consulta pública. Ressaltou que a SMDF teve toda consideração em
informar ao CDM-DF sobre o que seria feito, sempre em respeito aos trabalhos realizados pelas
conselheiras, prezando sempre pela transparência e diálogo. Contou que as conselheiras foram as primeiras
a ter acesso ao Documento prévio do II PDPM. A Sra. Michelle Abrantes reiterou  fala da Sra. Dulce
Tannuri e fez memória da reunião de janeiro do CDM-DF em que a Secretária Ericka Filippelli havia
falado que a Secretaria da Mulher estava consumando uma parceria com a CODEPLAN para a realização
da consulta pública e que isso não era incompatível com as outras formas de consulta social. Expos que foi
informado no grupo do WhatsApp do CDM-DF que a consulta havia iniciado e leu a mensagem enviada
pela Secretária no grupo reforçando justamente o que foi dito anteriormente. A Sra. Dulce Tannuri
elogiou o trabalho feito pela Comissão e contou que está aguardando a formatação do documento. Contou
que faz-se necessário o diálogo entre as conselheiras do grupo e o encaminhamento à Secretaria Executiva
das propostas formalizadas já formatadas e assinadas por todas, tanto das representantes da sociedade civil
quanto as representantes do governo. A Sra. Mara Dalnegro retomou palavra e perguntou  se a Pauta da
reunião, em outras palavras, significa a compilação do que foi enviado pela SMDF junto aos trabalhos das
integrantes da Comissão. A Sra. Dulce Tannuri respondeu e a tranquilizou dizendo que sim. As
conselheiras dialogaram  sobre o questionário da Consulta Pública. Compartilharam  as dificuldades e
alegrias encontradas durante o processo. A Sra. Mara Dalnegro elogiou a linguagem acessível usada no
formulário. A Sra. Mônica França ressaltou a importância da divulgação do questionário e se colocou à
disposição para esclarecer eventuais dúvidas que podem surgir a partir dele. A Sra. Dulce
Tannuri contou que, apesar do processo ser trabalhoso, é extremamente gratificante e que acredita que terá
um resultado satisfatório. A Sra. Michelle Abrantes  compartilhou que os trabalhos não pararão e terão
continuidade. Reforçou  que o documento em discussão deverá ser entregue à Secretaria Executiva e
pediu a definição da conselheira que fará a compilação e formatação das propostas. Expos que foi falado
anteriormente que a Comissão apresentaria à plenária do Conselho dos Direitos da Mulher as propostas
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elaboradas. A Sra. Wilma dos Reis sugeriu  fazer um bate-confere das propostas e estando tudo certo, a
Comissão encaminhará. A Sra. Michelle Abrantes ressaltou que o bate-confere das propostas deverá ser
feito pelas integrantes da Comissão. A Sra. Mara Dalnegro sugeriu uma reunião por videoconferência
apenas entre as conselheiras para realizar a revisão do documento. A Sra. Wilma dos Reis expos que esse
documento, na sua opinião, deverá estar pronto até segunda-feira. A Sra. Cíntia Costa pediu que uma das
integrantes da Comissão encaminhe o documento definitivo ao MPDFT, visando não sobrecarregar a
secretária executiva. A Sra. Wilma  dos Reis afirmou que havia enviado à Renata Lavareda, sua assessora,
o trabalho já realizado pela Comissão e se comprometeu em reenviar. A Sra. Michelle Abrantes contou que
o documento também foi enviado no grupo da Comissão. A Sra. Cíntia Costa afirmou  que não está no
grupo ainda e a Sra. Michelle Abrantes se comprometeu em colocá-la. A Sra. Secretária Execcutiva
expos que seria bom se a Comissão encaminhasse o documento até segunda-feira pois assim a secretaria
executiva conseguirá  levar os encaminhamentos na reunião da Mesa Diretora na próxima quarta-feira.
Afirmou que dessa forma poderá dar o feedback à Comissão e que assim, as integrantes poderão apresentar
os trabalhos na próxima reunião do pleno. A Sra. Michelle Abrantes recapitulou os encaminhamentos da
reunião, respectivamente: 1. Dia 15/03/2021- Postagem do documento final, atestado e assinado pelas
conselheiras da Comissão; 2. Secretaria Executiva levará à Mesa Diretora o pedido de apresentação dos
trabalhos da Comissão na próxima reunião da plenária. As conselheiras se despediram. A Sra. Dulce
Tannuri agradeceu a participação de todas e 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, 12/03/2021.
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