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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Aos vinte e seis dias do mês de julho, de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a sé�ma Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher
do Distrito Federal - CDM/DF, por videoconferência e link disponibilizado pela Secretaria de Estado da Mulher - SM/DF, com os seguintes pontos de pauta:
1-  Abertura; 2- Informes; 3- Apresentação dos Planos de Trabalho pelas coordenadoras das Comissões Técnicas; 4- Jornada Zero Violência Contra Mulheres
e Meninas (Samambaia); 5- Apresentação do Projeto Secretaria da Mulher no Campo; 6- Assuntos Gerais; 7- Encerramento. A reunião iniciou-se com a
checagem de presença da totalidade dos membros do Conselho: Poder Público: 1. Denise Rodrigues Parreira (SEC/DF); 2. Vanessa Cris�na Vidal Salmito
(CACI/DF) 3. Mônica Oliveira Marques França (CODEPLAN); 4. Lúcia Nascimento Andrade (SEE/DF) 5. Adriana Lourenço (SEPD/DF); 6. Rita de Castro Hermes
Meira Lima (DP/DF);  7. Ericka Siqueira Nogueira Filippelli, presidente �tular do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal; 8. Meire Lucia Gomes
Monteiro Mota Coelho (SEGOV/DF); 9-Vanessa Correia (SSP/DF). Sociedade Civil: 1. Vilma Francisca Alves (CMCBR NACIONAL); 2. Elisabeth Durães Moreno
(Mulheres em Segurança); 3. Joana D’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello (OAB-SECCIONAL DO DF);  4. Mara Regina Dall’negro (FMM- SEÇÃO DF); 5. Vilmara
Pereira do Carmo (CUT); 6. Francisca Regina Costa de Almeida E Alinne de Souza Marques (ACOTATO); 7. Ivonete Santos (AMSII); 8. Ormezina Falcão de Lima
(CEPAI); 9-Lúcia Divina Bandeira Bessa (ABMCJ/DF). 10. Wilma dos Reis Rodrigues (MMM).  A reunião contou ainda com as presenças da Dra. Mariana
Nunes e sua assessora Renata Lavareda, do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Roberta Cantarela da
Coordenação das Mulheres da Universidade de Brasília. Maria Britânia representante da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Distrital. Renata
Afonso Ferreira Madeira Madruga, coordenadora de assuntos intersetoriais da Subsecretaria de Promoção das Mulheres da Secretaria de Estado da Mulher
do Distrito Federal. Das En�dades da Sociedade Civil que foram eleitas suplentes deste Conselho: 1- Moema Direito Passos (Associação Brasileira de
Advogadas); 2. Edilamar de Souza e Souza Correia (FEHSOLNA); 3-Lúcia Erineta de Ceia (MULHERES FEMINICÍDIO NÃO); 4. Francisca Elicleuda Pereira da Silva
Couto (Associação Despertar Sabedoria - Sol Nascente); 5. Fá�ma Maria de Freitas Mosqueira (SINDILEGIS). 6- Camila Carolina Hindebrand Gale� (Cole�vo
Juntas). 7-Rose Cyrillo e Bernadeth de Fá�ma Silva Mar�ns (BPW). 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 Reunião Ordinária do mês de julho do corrente ano, enviada, por e-mail, para apreciação e ponderação de
todas as conselheiras. A referida Ata foi aprovada por unanimidade. A presidente do colegiado informou que a Controladoria do Distrito Federal está
desenvolvendo um projeto para os Conselhos de Polí�cas Públicas, oferecendo uma palestra de capacitação sobre a importância social dos Conselhos e
aprimoramento do desempenho dos conselheiros. Sugestão da data para Palestra com o Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal no dia doze de
agosto de dois mil e vinte e um às quatorze horas. Informou sobre a inauguração do Espaço Empreende mais mulher na Casa da Mulher Brasileira da
Ceilândia; Convidou todo o pleno para a par�cipação e divulgação da Agenda Mês das Pretas. Compar�lhou que ao longo do mês de Julho a Secretaria da
Mulher oferecerá uma programação recheada de ações voltadas à promoção da mulher negra (vinte e cinco de julho, dia da Mulher Negra La�no-Americana
e Caribenha. - Webinário Afro Empoderadas; Informou sobre o acontecimento da Terceira Reunião do Fórum Permanente das Mulheres do Campo e
Cerrado dois mil e vinte um; A Secretaria da Mulher lançou o programa “Secretaria da Mulher no Campo”; O Governo do Distrito Federal levou os serviços
de ações às mulheres do Assentamento da Chapadinha; A realização do Programa Jornada Zero edição Samambaia; A Secretaria da Mulher capacitou mais
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de quinhentos voluntários para o Programa Código Sinal Vermelho; A Casa Abrigo teve novas etapas obrigatórias para acolhimento e atendimento às ví�mas
de violência. (Sancionada a Lei nº 6.910, de vinte e um de Julho de dois mil e vinte e um, que dispõe sobre o acompanhamento e a assistência à mulher em
situação de violência domés�ca e familiar, do Distrito Federal após encerrado o período de passagem na Casa Abrigo). A senhora Joana Mello informou que
a Comissão de Enfrentamento de violência contra a mulher da Ordem dos Advogados do Brasil realizará uma palestra nos dias nove e dez de Agosto em
virtude dos quinze anos da Lei Maria da Penha, a mesma enviará o post de divulgação no grupo de Whatsapp do Conselho. Sugere também que casos e
relatos de violência contra a mulher sejam estudados pelo pleno. A Secretária Ericka Filippelli acredita na importância do posicionamento e estudos deste
pleno sobre o assunto e pede que o colegiado formalize os casos e pedidos por e-mail e envie à secretaria execu�va para fortalecer, dar subsídios e respaldo
aos pedidos que serão enviados aos órgãos competentes. A senhora Lúcia Bessa sugeriu que seja realizado um webinário des�nado aos homens com a
temá�ca da proteção para as mulheres. A Secretária Ericka Filippelli relatou que este �po de ação pode impactar posi�vamente nas ações de enfrentamento
à violência da mulher e pediu gen�lmente que a senhora Lúcia Bessa formalize a ideia e o formato desta ideia e projeto, enviando para o e-mail do conselho
e encaminhado à secretaria execu�va para planejar-se uma linha de ação. A Secretária Ericka Filippelli sugeriu às comissões que após a apresentação dos
planos de trabalho ao pleno seja realizada a adaptação do documento para aprovação do pleno na próxima reunião e encaminhamento para posterior
publicação. As coordenações das comissões técnicas apresentam seus planos de trabalho: A) Autonomia Econômica - Adriana Faria (Denise Parreira) B)
Legislação e Normas - Alinne Marques C) PDPM - Mônica França D) Planejamento e Orçamento - Dra. Rita Lima E) Enfrentamento à Violência da Mulher -
Dra. Joana D’Arc. Os planos de trabalho serão enviados para todo o colegiado via e-mail. A senhora Alinne Marques sugeriu que as atribuições das comissões
também constem na portaria a ser publicada, também sugere a possibilidade de criar um canal dentro do site do Observatório Da Mulher com a compilação
de todas as leis que amparam a mulher. A Secretária Ericka Filippelli pediu para que a Secretária Execu�va que envie o modelo de plano de trabalho da
comissão de legislação e normas a todas as comissões para serem ajustados os planos de trabalho para construção da minuta de publicação conforme
modelo, reforça também a todo colegiado que os pedidos e sugestões sejam sempre formalizados na secretaria execu�va para encaminhamento à Mesa
Diretora e coloca a Secretaria da Mulher à disposição das comissões técnicas. Também acolheu a sugestão de enriquecer o site do Observatório da Mulher
como um depositário das leis que amparam a mulher a nível Distrital e Federal. Também sugere que as competências das comissões sejam definidas à luz
das comissões a nível do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. A Comissão do Plano Distrital de Polí�cas para Mulheres não terá seu plano de trabalho
publicado tendo em vista que está em finalização, haverá uma reunião com a comissão para avaliação e finalização. A senhora Joana Mello sugeriu que o
pleno deste conselho realizasse visitas aos equipamentos para aprimoramento e acompanhamento. A conselheira Rosineide Sá apontou a todos que a
linguagem abordada seja como fomento de inclusão sempre. A senhora Renata Lavareda compar�lhou que a escola superior do Ministério Público oferece
aulas virtuais para gestores e servidores de órgãos públicos. A mesma enviará a divulgação no grupo do Whatsapp. A Secretária Ericka Filippelli apresentou o
programa Jornada Zero que foi realizada na cidade de Samambaia nos dias doze a dezesseis de julho onde a Secretaria da Mulher, em parceria com a
Secretaria de Segurança Pública e com a Administração de Samambaia, lançou na região administra�va o “Programa Jornada Zero Violência Contra
Mulheres e Meninas”. A proposta do programa é mobilizar a população do Distrito Federal para divulgar e fortalecer a rede de enfrentamento à violência
contra as mulheres e meninas. Além disso, a inicia�va quer reforçar os canais de denúncias disponíveis e também apresentar à comunidade os
equipamentos de acompanhamento psicossocial, apoio e acolhimento das ví�mas, existentes em cada cidade. As lideranças locais foram convidadas a
conhecer e a replicar dados sobre as ações e polí�cas do governo do Distrito Federal voltadas ao acolhimento e à proteção das mulheres, de seus familiares
e até mesmo de seus agressores. Outra meta do Programa Jornada Zero é capacitar servidores e fortalecer a atuação das administrações regionais para que
sejam “pontos focais” no atendimento das mulheres que sofrem qualquer �po de agressão. Uma novidade para o programa é o apoio financeiro da Ministra
da Secretaria de Governo da Presidência da República, Sra. Flávia Arruda,  e a parceria de outras secretarias do governo do Distrito Federal trazendo os
diversos setores para mais perto do programa. Posteriormente, a senhora Renata madeira apresentou o ''Projeto Secretaria da Mulher no Campo'' tem
proposta  realizar o atendimento às mulheres em situação de violência por meio do fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de



20/01/2022 15:44 SEI/GDF - 69245718 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=78811660&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110026255&infra_hash=c1f951e… 3/4

Atendimento da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, juntamente, com os parceiros governamentais e não governamentais, para levar as polí�cas
públicas às áreas mais distantes do Distrito Federal e às mulheres que têm dificuldades de acesso. As ações são baseadas nos pedidos do Fórum Distrital
Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado  de dois mil e vinte e um (DECRETO Nº 40.220, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019). Tem como obje�vos
específicos: 1- Executar ações de promoção aos direitos das mulheres e de prevenção à violência por meio de rodas de conversas; 2- Executar os serviços
públicos de saúde, educação, assistência social, segurança, mobilidade, trabalho entre outros, superando assim, a fragmentação das polí�cas públicas e
incen�vando o serviço em rede; 3- Promover a escuta da comunidade sobre as suas necessidades. Os resultados esperados a curto e médio prazo são: 1-
Promoção dos direitos das mulheres e prevenção à violência a par�r do compar�lhamento das informações por roda de conversa e distribuição de informes;
2- Promoção dos serviços públicos em rede em parceria com as secretarias. Os resultados a longo prazo são esperados o atendimento de uma média de
cinquenta mulheres rurais por evento, totalizando uma média de quatrocentas mulheres atendidas nessas oito ações nos meses de junho e julho. Quanto
ao desenvolvimento das A�vidades listamos: 1- As ações do projeto Secretaria da Mulher no Campo serão realizadas no local estabelecido pela liderança
local (associação, organização da comunidade, assentamento, acampamento); 2- As a�vidades realizadas pela Unidade Móvel da Secretaria da Mulher do
Distrito Federal (Secretaria da Mulher do Distrito Federal), como abordagem psicossocial, roda de conversa e palestras, sobre temas como promoção dos
direitos e prevenção da violência domés�ca terão uma programação em paralelo às a�vidades oferecidas pelos parceiros e os órgãos do governo,
antecipadamente acordada com cada secretaria e órgão não governamental; 3- Serão realizados cadastramentos (ficha elaborada pela Secretaria da Mulher
do Distrito Federal) das par�cipantes das ações com o apoio das secretarias. Será realizada reunião prévia com as secretarias parceiras para alinhamento das
ações de forma virtual ou presencial. As ações no local serão realizadas das nove às dezesseis horas. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos lavrando-se a presente Ata, a qual, após lida e aprovada por todos os presentes, segue assinada pela presidente, Ericka Filippelli, que presidiu a
reunião, por mim, Michelle Carneiro de Abrantes Silva, que secretariou a referida reunião e pelos demais membros.
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