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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 2021

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada a terceira reunião da nova composição da Comissão
Técnica de Orçamento e Planejamento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, tendo como pauta: 1- Informes; 2- Análise do O�cio Nº 51,
de Resposta da SMDF; 3. Encerramento. A reunião remota iniciou via aplica�vo Zoom, com a presença da Coordenadora da Comissão Técnica, Rita de Castro
Hermes Meira Lima (DPDF). Com as conselheiras da Sociedade Civil: Elisabeth Moreno (MULHERES EM SEGURANÇA); Vilma Alves (CMCB); Vilmara Pereira
do Carmo (CUT). Com a Dra. Cín�a Costa da Silva e suas assessoras, Renata Lavareda e Anne Araújo Comber Correia, do Núcleo dos Direitos Humanos do
Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios-MPDFT. E com a Assessora do CDM-DF, Tayná de São José Caldas. A conselheira e coordenadora da
comissão Rita de Castro declarou aberta a reunião. A senhora Cín�a Costa relatou que foi realizada pela equipe de orçamento do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios-MPDFT, uma análise sobre a execução orçamentária da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. A senhora
Vilmara Pereira contou que gostaria de se sen�r mais atuante neste Conselho e frisou a importância desta comissão fiscalizar e acompanhar todo processo
de orçamento da Secretaria da Mulher. A senhora Vilma Alves falou sobre a necessidade de um diálogo mais próximo com a Secretária de Estado da Mulher
para que a Comissão e o Conselho possam acompanhar o orçamento para que a execução do mesmo chegue a mulher vulnerável.  A senhora Vilmara
Pereira alertou a necessidade de verificar a Lei Orçamentária Anual- LOA, para saber como  está o planejamento de execução e previsão orçamentária para o
ano de 2022.  As conselheiras dialogaram sobre a possibilidade de haver uma reunião presencial com a equipe de orçamento da Secretaria da Mulher para
esclarecimento da execução do orçamento da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, proporcionando a melhor visualização da comissão sobre todo o
andamento, tendo em vista que para as conselheiras não foram sa�sfatórias as respostas con�das no o�cio com os ques�onamentos discu�dos que foram
enviados à Secretária de Estado da Mulher para prestação de esclarecimentos. Decidiu-se na reunião os seguintes encaminhamentos: 1- O envio de um
o�cio complementar pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; 2- O pedido de uma reunião presencial com a presença da Secretária da
Mulher e a equipe técnica de orçamento da Secretaria de Estado da Mulher; 3- A senhora Vilmara Pereira enviará a minuta de um o�cio ao grupo de
WhatsApp da Comissão com os ques�onamentos sobre as novas Casas da Mulher Brasileira; 4- Envio de e-mail com pedido de pauta na reunião do
Conselho dos Direitos da Mulher sobre o orçamento da Secretaria da Mulher; 5- Comunicar ao Pleno do Conselho dos Direitos da Mulher o andamento
desta Comissão e suas conclusões. Por fim, sanadas todas as dúvidas para o momento e realizadas as deliberações cabíveis, a senhora 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.

Assinaturas:

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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