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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 2021

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quartorze horas, foi realizada a primeira reunião da nova composição da Comissão Técnica
de Orçamento e Planejamento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, tendo como pauta: 1. Definição do Plano de Trabalho da Comissão;
2. Informes; 3. Encerramento. A reunião remota iniciou via aplica�vo Google Meet, com a presença da Coordenadora da Comissão Técnica, Rita de Castro
Hermes Meira Lima (DPDF). Com a conselheira do Poder Público: Melissa Massayury Assunção Ba�sta (SEJUS). Com as conselheiras da Sociedade Civil: Ana
Patricia de Ma�os Afonso de Oliveira (CMCBR); Elisabeth Durães Moreno (MULHERES EM SEGURANÇA); e Thaísa Borges de Magalhães (CUT). Com a Dra.
Cín�a Costa da Silva, do Núcleo dos Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios-MPDFT. Com a Secretária Execu�va do
CDM-DF, Michelle Carneiro de Abrantes Silva. E com a Assessora do CDM-DF, Tayná de São José Caldas. A conselheira Rita de Castro abriu a reunião e deu 
boas-vindas à todas. A Sra. Ana Patrícia deu os seus cumprimentos e se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos. As presentes debateram
sobre a importância do trabalho da Comissão de Orçamento e Planejamento estar em harmonia com o II Plano Distrital de Polí�ca para as Mulheres/ II
PDPM. Já há diretrizes, mas o plano ainda está em fase de compilação das sugestões advindas da consulta pública. Pontuou-se sobre a importância da
contribuição da comissão com o obje�vo da ACP proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios/ MDPDFT e do Tribunal de Jus�ça do
Distrito Federal e dos Territórios/TJDFT para que as rubricas do orçamento sejam mais especificadas, possibilitando a efe�va concre�zação das polí�cas
públicas voltadas às mulheres do DF. As conselheiras �veram acesso às diretrizes básicas que nortearão o II PDPM e decidiu-se por delinear o Plano de
Trabalho a par�r destas, bem como das informações disponíveis até o presente momento sobre o orçamento da Secretaria de Estado da Mulher/ SMDF. A
Sra. Cín�a Costa ressaltou a força que Conselho dos Direitos da Mulher tem. Afirmou  que os encaminhamentos das Comissões Técnicas e do próprio pleno
do Conselho facilitam a comunicação entre a Secretária de Estado e os parlamentares distritais ou federais para conseguir a verba necessária para
implementar determinada polí�ca pública que já esteja prevista. A Sra. Elisabeth Moreno se colocou à disposição para dialogar com os parlamentares, se
necessário. A Sra. Michelle Abrantes reafirmou que o Plano de Trabalho deverá ser apresentado pelas coordenadoras de cada Comissão na reunião da Mesa
Diretora do CDM-DF, prevista para o dia quinze de Junho, às dez da manhã. A Sra. Rita de Castro se responsabilizou em elaborar os obje�vos e metas, junto
ao cronograma de reuniões. Afirmou que posteriormente irá compar�lhar com as demais conselheiras para sugestões e aprovação. A Sra. Melissa
Massayury contou que costuma trabalhar com o Google Docs com sua equipe e que dessa forma todos conseguem ter acesso e fazer a contribuições
necessárias. A Sra. Michelle Abrantes sugeriu que a Sra. Rita de Castro enviasse o link do documento do Google no grupo do WhatsApp da Comissão para as
demais conselheiras, afim de facilitar o processo. Esclareceu que a base mais aprofundada do documento do II PDPM poderá ser explicado pela Sra. Dulce
Tannuri, que é  Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica de Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. A supracitada afirmou ter
encaminhado o contato da Sra. Dulce Tannuri à coordenadora da Comissão. A Sra. Melissa Massayury se comprometeu em adiantar as suas sugestões no
que diz respeito a sua área de atuação no Plano de Trabalho. A Sra. Cín�a Costa contou que o seu colega, Raoni, que está a frente do Núcleo do Juri, se
pron�ficou em melhorar o diálago com a polícia quanto ao feminicídios de lésbicas e transexuais. Após todas as conselheiras terem se disposto a contribuir
com a redação do Plano de Trabalho, decidiu-se pela criação de um documento via Google Docs para que, nos próximos dias, seja finalizada a proposta, a
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par�r de um esboço inicial a ser disponibilizado pela coordenadora.  Por fim, sanadas todas as dúvidas e realizadas todas as deliberações cabíveis, a A Sra.
Rita de Castro declarou por encerrada a reunião. Nada mais a ser tratado, eu, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente
ata. Assinada por mim e pelos(as) membros(as) do Conselho presentes na reunião.

Brasília-DF, 10 de Junho de 2021
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