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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a nona Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da
Mulher do Distrito Federal - CDM/DF, por videoconferência e link disponibilizado pela Secretaria de Estado da Mulher - SMDF, com os seguintes pontos de
pauta: 1- Abertura; 2- Informes; 3- Balanço das Ações do Outubro Rosa; 4- 16 Dias de A�vismo; 5- Assuntos Gerais; 6- Encerramento. A reunião remota
iniciou via aplica�vo Zoom com a presença da Presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Ericka Nogueira Siqueira Filippelli. Com as conselheiras do
Poder Público: Daniela da Silva Oliveira (SEPD); Denise Rodrigues Parreira (SEEC); Rosineide de Araújo Silva Sá (SSP); Luene Garcia Nunes de Oliveira Abreu
(SMDF); Lúcia Nascimento Andrade (SEE-DF); Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho e sua assessora, Rosa�lde Santana Carvalho de Lima (SEGOV);
Michelle Tonon Barbado (DPDF); Vanessa Rosa Bastos (CODEPLAN); Vanessa Cris�na Assis Fernandes Vidal Salmito (CACI); Viviane Tobias Albuquerque (SES-
DF). Com as conselheiras da Sociedade Civil: Beatriz Helena Ma�é Gregory (UBM); Ivonete Ribeiro dos Santos (AMSII); Joana Darc Alves Barbosa Vaz de
Mello (OAB-DF);  Lúcia Divina Bandeira Bessa (ABMCJ); Mara Regina Dalnegro (FMM); Maria José Furtado (MMM); Ormeniza Falcão de Lima
(CEPAI); Francisca Regina Costa de Almeida (ACOTATO);  Vilma Francisa Alves (CMCBr); Vilmara Pereira do Carmo (CUT). Com as representantes das
En�dades Civis: Bernadeth de Fá�ma Silva Mar�ns (BPW); Francisca Elicleuda Pereira da Silva Couto (ASSOCIAÇÃO DESPERTAR SABEDORIA NO SOL
NASCENTE); Francisca Maria Rodrigues dos Reis (MULHERES FEMINICÍDIO NÃO); Marcia Regina da Paz (INSTITUTO COMPARTILHAR).  Com a senhora Jacyara
Caldas, da Coordenação de Mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília (UnB). Com as Senhoras Cín�a Costa da Silva e sua assessora,
Renata Lavareda, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). Com a Senhora Gislaine Carneiro Reis, do Núcleo Judiciário da Mulher
do Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Com a Subsecretária da Promoção da Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher do
Distrito Federal, Fernanda Figueiredo Falcomer. Com a Secretária Execu�va do Conselho dos Direitos da Mulher, Michelle Carneiro de Abrantes Silva. E com
a Assessora do Conselho dos Direitos da Mulher, Tayná de São José Caldas. A Secretária de Estado da Mulher e presidente do referido Conselho, Ericka
Filippelli, deu início a ordem do dia com a aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária de 27 de Setembro, enviada para apreciação e ponderações a todo o
colegiado via e-mail. A referida Ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente Ericka Filippelli comentou sobre as ações da Secretaria da Mulher no mês de
outubro. Contou que a Secretaria da Mulher lançou o II Plano Distrital de Polí�cas para Mulheres (II PDPM), que consiste em conjunto de propostas de
polí�cas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e pela sociedade civil para garan�r a igualdade das mulheres e para combater
a discriminação de gênero.  Contou que na ocasião, também foi assinado o decreto que aprova o Plano e ainda ins�tuiu o Comitê de Ar�culação e
Monitoramento, vinculado à Secretaria da Mulher, responsável pelo monitoramento, ar�culação e cumprimento das metas e obje�vos definidos no II 
PDPM. Explicou que o comitê será integrado por representantes do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM) e de diversos órgãos da Administração Pública.
No�ciou que foi publicada em Diário Oficial, a Portaria n° 271, de 7 de outubro de 2021, assinada pelo secretário de Economia, André Clemente, que
determina a obrigatoriedade de conhecimento do conteúdo do Plano Distrital de Polí�ca para Mulheres nos concursos a serem realizados no âmbito da
Administração Pública Distrital. Informou que este documento coloca o DF em outro patamar e servirá para orientar as ações do Governo. Contou que
acredita que aqueles que passarem em concurso para qualquer área do GDF vão entrar com uma nova visão e os que não passarem com certeza terão o
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conhecimento do que está escrito neste documento e mudará a vida e visão. Disse sobre o lançamento da agenda do Outubro Rosa; No�ciou sobre a
par�cipação no lançamento da Cidade da Segurança Pública (CSP) no Gama, que teve o obje�vo de reduzir índices criminais, por meio da concentração de
esforços policiais e realizar atendimentos na região, o projeto oferecerá reforço do policiamento na região e ações de prevenção à criminalidade. Contou
que a Unidade Móvel da Secretaria da Mulher esteve no local e a equipe da SMDF realizou rodas de conversas sobre enfrentamento à violência de gênero e
palestras sobre promoção da saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama. Posteriormente, a  presidente do colegiado deu início aos informes. Abriu
espaço para a fala da senhora Joana Mello, que falou sobre as ações do Outubro Rosa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Informou que visitou a
Comunidade dos Pequenos Profetas em Pernambuco-PE, onde existe uma coopera�va chamada ''Mulheres Mãos Talentosas'', que foi criada durante a
pandemia e convidou todas as conselheiras a conhecerem o trabalho. Enquanto coordenadora da Comissão de Enfrentamento à Violência, a senhora Joana
Mello expôs que encaminhou à Secretaria Execu�va a manifestação deste Conselho, em relação à pagina do Instagram ''Mulheres do Mal'' para que desse
seguimento ao envio da mesma à Secretaria Nacional de Polí�ca Para As Mulher, Senado e Câmara. A Presidente, Ericka Filippelli, falou que  a maioria das
conselheiras se manifestaram, por meio de formulário do Google Forms, a favor da con�nuidade das reuniões ordinárias de forma remota. Sugeriu que as
Comissões Técnicas do Conselho dos Direitos da Mulher marcassem com ela pelos menos uma reunião presencial até o final do ano, tendo em vista o
cenário de avanço da vacinação e diminuição de casos da COVID-19. Contou que se reuniu presencialmente com a Comissão  Técnica de Planejamento e
Orçamento e que a reunião foi muito produ�va. Comunicou que nos dias 1 e 2 de outubro de 2021 ocorreu a Etapa Regional – Centro Oeste do III Seminário
Nacional da Saúde da Mulher, e que este conselho foi representado por: 1- Sociedade Civil: Agna Cruz (Mulheres com Deficiência), Ivonete (Associação
Sobradinho II) e  Mara Dalnegro (FMM); 2- Poder Público: Denise Parreira(SEEC) e o José Messias (SETRAB). Informou que os mesmos Conselheiros(as) ainda
par�ciparão do Encerramento do III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres com acompanhamento via YouTube/CNS, que ocorrerá no dia  25 de
novembro de 2021. Após a par�cipação, os representantes apresentarão o documento conclusivo ao Pleno. A senhora Denise Parreira falou sobre a
par�cipação no Seminário e contou que ações foram produ�vas por conta do planejamento da Secretaria da Mulher. Expôs que a Comissão de Autonomia
Econômica está indo para o segundo processo do Plano de Trabalho, que é a busca a�va através do acompanhamento dos programas, palestras e cursos
ofertados pela Secretaria da Mulher. Explanou que a ideia é elaborar um projeto para definir público alvo e traçar essa busca a�va para que as a�vidades
agreguem na vida das mulheres. Afirmou que a referida Comissão está muito contente com os trabalhos realizados. A senhora Mara Dalnegro que o
Conselho dos Direitos da Mulher ''deu um show'' nos encontros do III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres. A Senhora Subsecretária Fernanda
Falcomer apresentou o balanço das Ações no Outubro Rosa 2021 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Explicou que Outubro Rosa é uma
campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnós�co precoce do câncer de mama.
Complementou a sua fala dizendo que a mobilização visa também à disseminação de dados preven�vos e ressaltou a importância de olhar com atenção
para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garan�ndo um tratamento de qualidade. Falou sobre os
obje�vos da campanha, que se deram por: Compar�lhar informações e promover a conscien�zação sobre a doença; Promover ações de promoção da saúde
�sica e mental; Proporcionar maior acesso aos serviços de diagnós�co e de tratamento; Contribuir para a redução da mortalidade; e Realizar ações de
prevenção e educação em saúde. Contou sobre as estratégias lançadas para o mês, sendo elas:  Disponibilização da carreta do SESC  em duas RA de forma
complementar aos serviços da Rede SUS  - mamografia e exame citopatológico; Visita às Cidades com unidade móvel da SMDF realizando dinâmica de
autoexame de mama e cadastramento para exames na Carreta do SESC e na Rede SES; Inauguração do mamógrafo no CESMU; Lançamento da Exposição de
fotografias  - Palácio do Buri�, CLDF e Câmara Federal; Iluminação dos monumentos do GDF na cor Rosa durante todo o mês; Mobilização de toda Rede SES
para a realização da mamografia; Mu�rão de cirurgia de reconstrução mamária – HRAN, HRT, HRC e HRSAM; Elaboração de materiais informa�vos; Apoio
às ações de mobilização em ins�tuições públicas e privadas. Expôs o consolidado parcial das ações do Outubro Rosa 2021, que se deu por: 
Cadastramento/atendimento de 1.232 mulheres na Unidade Móvel da Mulher (SMDF); Agendamento de 565 Mamografias, sendo desse total 386 pela SES-
DF; Marcação de 564 exames citopatológicos , sendo desse total 457 pela Ses-DF. No�ciou que as ações realizadas pela Unidade Móvel com a equipe da
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COAI/SUBPM contou com palestras voltadas para a prevenção do câncer de mama com a distribuição de folder explica�vo da Femama (e brinde), além da
realização de autoexame no ônibus e encaminhamento ao atendimento da SES-DF. Contou que a equipe também reforçou as a�vidades da SMDF como os
cursos gratuitos, oficinas online e orientação sobre enfrentamento à violência com explicação sobre a rede de atendimento no DF. A senhora Michelle
Abrantes deu seguimento ao quarto item da pauta, que tratou sobre os 16 Dias de A�vismo. Explicou que os 16 Dias de A�vismo é realizado em escala
mundial no dia de 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, a 10 de dezembro, data em que foi proclamada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, e também tem o obje�vo de propor medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate
com a sociedade. Concedeu espaço de fala para que as conselheiras propusessem a�vidades e projetos que o Conselho dos Direitos da Mulher gostaria de
realizar durante os dias de a�vismo. Falou sobre a possibilidade do referido Conselho elaborar uma programação especial para a data. A senhora Ivonete
Ribeiro convidou as conselheiras a par�cipar do projeto ''Valorização das Mulheres e Combate ao Machismo nas Escolas'' que acontecerá no dia dezoito de
novembro (18/11). A senhora Michelle Abrantes pediu para que a senhora Ivonete Ribeiro postasse mais informações sobre o evento no grupo
de WhatsApp do Conselho dos Direitos da Mulher para que as conselheiras par�cipassem. A senhora Joana Mello sugeriu que o evento ocorra na Rodoviária
de Brasília e depois em outras regiões administra�vas. Contando com o apoio ar�s�co da banda do Corpo de Bombeiros e cada ins�tuição da sociedade
civil apresente o seu material e trabalho, que a Secretaria da Mulher elaborasse cards e vídeos sobre este período dos 16 dias de a�vismo, contendo vídeos
e mensagens das Conselheiras deste colegiado. A senhora Beatriz Gregory sugeriu como pauta para novembro que ocorresse a apresentação das ações que
a Secretaria da Mulher tem realizado para diminuir o feminicídio e apresente um balanço das ações e projetos implementados e não implementados em
toda a polí�ca pública para a mulher. Ressalta também que este �po de evento sugerido pelas demais conselheiras amplia a busca a�va das mulheres e
também pede uma reflexão do conselho de como solucionar o aumento da par�cipação das mulheres nas ações do mamógrafo para despertar e
aumentar a presença das mulheres para fazerem o exame.  A senhora Vilma Alves sugeriu que fosse realizada uma palestra voltada para os 16 Dias de
A�vismo. A senhora Vilmara Pereira propôs que fossem distribuídos panfletos informa�vos sobre os equipamentos em ações de rua, em feiras e �vessem
apresentações ar�s�cas como, teatro, palhaço e etc. Foi solicitado que a nomenclatura fosse mudada para os 21 Dias de a�vismo. Por fim, sanadas todas as
dúvidas e deliberações cabíveis, a Secretária Execu�va, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, 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.

Assinaturas:
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