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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

 

OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DO II PLANO DISTRITAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 2021

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a oitava reunião da Comissão Técnica do II Plano Distrital de
Polí�cas para as Mulheres, 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, Mônica Oliveira Marques França (CODEPLAN). Com as conselheiras do
Poder Público: Cláudia Ferreira de Maya Viana (SEDES); e Melissa Massayury Assunção Ba�sta (SEJUS). Com as conselheiras da Sociedade Civil: Lúcia Divina
Bandeira Bessa (ABMCJ); Mara Regina Dalnegro (FMM-DF); Ormezina Falcão de Lima (CEPAI); e Wilma dos Reis Rodrigues (MMM). Com a Sra. Renata Souza,
assessora da conselheira Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho (SEGOV). Com a Sra. Roberta Cantarela, da Coordenação de Mulheres, da Diretoria
da Diversidade da Universidade de Brasília-UNB. Com a Dra. Cín�a Costa da Silva, do Núcleo dos Direitos Humanos do MPDFT. Com a Secretária Execu�va do
Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Michelle Carneiro de Abrantes Silva. E com a Assessora do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito
Federal, Tayná de São José Caldas. A Sra. Mônica França declarou aberta a reunião. Esclareceu que o obje�vo do encontro era a definição do plano de
trabalho da comissão, que deverá ser apresentado pela coordenação na reunião do dia quinze de junho para a mesa diretora. Sugeriu a elaboração do
cronograma de execução do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres para o período de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois e o agendamento
de uma reunião com esta comissão, para a devolu�va quanto às metas de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois, para o dia vinte e dois de
Junho. Atualizou as conselheiras quanto ao andamento do relatório da Consulta Pública. Informou que na próxima reunião pretende dar informações mais
detalhadas sobre este relatório, o mesmo foi encaminhado como uma devolu�va das propostas ao II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres, a
Secretaria elaboradas pela Comissão Especial. A Sra. Mônica França relatou sobre a sugestão de realização de um Fórum com a presença de especialistas
para discu�r os temas dos eixos do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres. A Sra. Wilma dos Reis solicitou que as propostas elaboradas pela
representação da sociedade civil que não puderem ser executadas neste plano, sejam colocadas como ações futuras. Solicitou que as Sras. Mônica França e
Dulce Tannuri dialogassem esta solicitação junto à Secretária Éricka Filippelli. A Sra. Cín�a Costa reiterou que o II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres
deve ter uma coerência com o orçamento. Sugeriu que a Comissão do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres fizesse uma reunião futura com a
Comissão de Planejamento e Orçamento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal. Contou que a Secretaria da Mulher, a par�r do Plano
Distrital, tem a chance de ter o orçamento mais transparente, mais claro e com maior acesso à sociedade civil para o controle social. Concordou com a
sugestão da Sra. Wilma dos Reis. A Sra. Dulce Tannuri ressaltou que é uma preocupação da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, a
concordância entre as propostas do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres com o orçamento. A Sra. Cín�a Costa colocou à disposição uma
servidora do Núcleo de Orçamento da Procuradoria Distrital dos Direitos dos Cidadão para conversar com os servidores da Secretaria de estado da Mulher
do Distrito Federal a respeito do orçamento da Secretaria da Mulher. A Sra. Wilma dos Reis reforçou que o Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito
Federal precisa traçar estratégias para ampliar o orçamento e, consequentemente, as polí�cas públicas para as mulheres. A Sra. Cín�a Costa contou que
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além da questão das emendas parlamentares que exigem uma conversa polí�ca, um outro ponto que tem conversado com a Secretária Éricka Filippelli é a
possibilidade de uma maior interação com as outras secretarias do DF, em especial a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social. A Sra.
Dulce Tannuri relembrou que o primeiro passo na elaboração do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres foi justamente o diálogo com cada uma das
secretarias que �nham como propostas alguma polí�ca pública voltada para as mulheres. Afirmou que esse trabalho foi realizado conjuntamente à área de
planejamento da Secretaria de Economia. Expôs que gostaria de contar com o comprome�mento das conselheiras na par�cipação dos fóruns sobre os Eixos
do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres e que encaminhará as informações assim que o cronograma es�ver fechar. Disse que o resultado da
consulta será encaminhado as demais conselheiras quando por aprovado pela Secretária Éricka Filippelli. Agradeceu a parceira com a Companhia de
Planejamento do Distrito Federal, em nome da secretária, e elogiou o trabalho realizado conjuntamente à Secretaria da Mulher. A Sra. Mônica França
ressaltou que a Companhia de Planejamento do Distrito Federal só poderá divulgar o resultado com a aprovação e autorização da secretária. A Sra. Cláudia
Maya reforçou a importância de tudo estar ajustado com a secretária Éricka Filippelli para que a plenária seja um ambiente colabora�vo.  Registrou que a
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social está acompanhando os trabalhos e está à disposição para contribuir, se necessário. A Sra. Wilma dos Reis
sugeriu que o fórum não aconteça em dias corridos, na mesma semana, tendo em vista aos outros compromissos de agenda das conselheiras. Perguntou se
esses fóruns serão abertos à sociedade civil. A Sra. Dulce Tannuri esclareceu que a proposta é que seja aberto à sociedade civil ou qualquer outra pessoa
que tenha interesse em par�cipar. A Sra. Ormezina Falcão propôs que o fórum tenha uma cer�ficação, visando uma maior adesão. A Sra. Roberta Cantarela
sugeriu uma parceria da Universidade de Brasília para a emissão de cer�ficado via e-mail. Afirmou que a Universidade de Brasília se colocou à disposição
para colaborar na organização do fórum. A Sra. Dulce Tannuri afirmou que a par�r da publicação do Plano começará  o acompanhamento de execução e
implementação das ações. A Sra. Lúcia Bessa relatou que tem visitado as ins�tuições públicas para verificar o atendimento realizado nas mesmas. Divulgou
o seu programa de televisão e colocou-o à disposição para divulgação dos trabalhos do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal. A reunião teve
como encaminhamentos: 1. Sras. Dulce Tannuri e Mônica França escreverão os obje�vos gerais e específicos de cada eixo e as respec�vas metas do II Plano
Distrital de Polí�cas para as Mulheres e incluirão no documento as propostas enviadas pelo Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal e as
propostas con�das na consulta pública; 2. As conselheiras da Comissão terão acesso ao relatório da pesquisa da consulta Pública para o II Plano Distrital de
Polí�cas para as Mulheres e par�ciparão do Fórum sobre os Eixos do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres; 3. A Sra. Michelle Abrantes encaminhará
ao pleno o documento elaborado pela comissão com os eixos e ações que serão contemplados no II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres. O próximo
encontro da comissão foi agendado para o dia vinte e dois de junho às dez horas, via Google Meet.  Por fim, sanadas todas as dúvidas e realizadas todas as
deliberações cabíveis, a A Sra. Mônica França 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:

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE CARNEIRO DE ABRANTES SILVA -
Matr.0274614-X, Secretário(a) Execu�vo(a) do Conselho dos Direitos da Mulher, em
03/09/2021, às 11:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MELISSA MASSAYURY ASSUNÇÃO BATISTA -
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Matr.0244212-4, Assessor(a) Especial., em 03/09/2021, às 11:52, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ORMEZINA FALCÃO DE LIMA, Usuário Externo, em
13/09/2021, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA FERREIRA DE MAYA VIANA -
Matr.0224398-9, Secretário(a) do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, em
13/09/2021, às 15:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA OLIVEIRA MARQUES FRANÇA -
Matr.0002550-X, Assistente Técnico(a) de Administração, em 16/09/2021, às 16:38, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mara Regina Dalnegro, Usuário Externo, em
08/10/2021, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO -
Matr.1689305-0, Secretário(a) Execu�vo(a), em 13/10/2021, às 13:00, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 63706353 código CRC= 25285A12.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



20/01/2022 17:09 SEI/GDF - 63706353 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72689648&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110026255&infra_hash=d5626a… 4/4

Anexo do Palácio do Buri�, 8º andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va - CEP 70075-900 - DF

 

04011-00000336/2021-28 Doc. SEI/GDF 63706353


