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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Aos trinta dias do mês de agosto, de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a oitava 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- II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres; 4- Aprovação do Parecer emi�do pela Comissão de Legislação e Normas, referente a
resposta ao Documento do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Pernambuco; 5- Assuntos Gerais; 6- Encerramento. A reunião iniciou-se com a
checagem de presença da totalidade dos membros do Conselho: Poder Público: 1. Adriana Lourenço das Candeias (SPDF); 2. Denise Rodrigues Parreira
(SEEC); 3. Lúcia Nascimento Andrade (SEE-DF); 4. Meire Lucia Gomes  Monteiro Mota Coelho (SEGOV); 5. Melissa Massayury Assunção Ba�sta (SEJUS);
6. Mônica Oliveira Marques França (CODEPLAN); 7. Rita de Castro Hermes  Meira Lima (DPDF); 8. Rosineide de Araújo Silva Sá (SSP); 9. Vanessa Cris�na Assis
Fernandes Vidal Salmito (CACI). Com as conselheiras da Sociedade Civil: 1. Agna Alves Cruz (COLETIVO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA); 2. Ana Patricia de
Ma�os  Afonso de Oliveira e Vilma Francisca Alves CMCBR); 3. Elisabeth Durães Moreno (MULHERES EM SEGURANÇA); 4. Francisca Regina Costa de 
Almeida (ACOTATO); 5. Ivonete Ribeiro dos Santos (AMSII); 6. Joana Darc Alves Barbosa Vaz de Mello (OAB-DF);  Mara Regina Dalnegro (FMM). Com as
representantes das En�dades Suplentes: 1. Fá�ma Maria de Freitas Mosqueira (SINDILEGIS); 2. Francisca Elicleuda Pereira  da Silva Couto (ASSOCIAÇÃO 
DESPERTAR SABEDORIA NO  SOL NASCENTE); 3. Lúcia Erineta de Ceia (MULHERES FEMINICÍDIO NÃO); 4. Marcia Regina da Paz (INSTITUTO
COMPARTILHAR). Com as Senhoras Izis Moraes e Maria Eugênia Ferreira, representando o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). 
Com a Senhora  Maria Britânia Brito Vianna Peres, assessora do Gabinete Parlamentar da Deputada Julia Lucy, da Câmara Legisla�va do Distrito Federal -
CLDF. Com a Senhora Roberta Cantarela, representando Coordenação das Mulheres da Universidade de Brasília-UnB. Com a Senhora Mariana Barros, do
Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios. Com a Senhora Dulce Maria Jabour Tannuri, Chefe da Assessoria de
Gestão Estratégica de Projetos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal . Com a Senhora Thalita Silva Bucar, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado da Mulher. 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 Vice-presidente, Senhora Ana Patrícia, 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.Informou que a Secretária Ericka Filippelli não pôde comparecer na reunião devido à uma agenda externa. A Senhora Michelle Abrantes
iniciou os informes dando feedback sobre a capacitação ministrada pela Corregedoria do Distrito Federal, onde se teve a par�cipação de quinze pessoas do
Conselho ( sete conselheiros(as), oito en�dades suplentes e a representação da Universidade de Brasília-UnB). Contou que para dar con�nuidade às
capacitações do projeto para os Conselhos de Polí�cas Públicas, ofertados pela Corregedoria do DF,  a Secretaria Execu�va marcou a reunião de capacitação
que tratará sobre o Portal da Transparência como ferramenta de consulta e pesquisa para apoiar as ações dos Conselhos, que ocorrerá no dia dezesseis de
setembro, às quatorze horas e terá como pauta: 1- O Portal; 2- A Gestão; 3- O acesso; 4- A atualização dos dados. Informou que o link será enviado via E-
mail e Whatsapp. As conselheiras Rita Lima (DPDF), Vera Lúcia e Lúcia Nascimento (SEED), Mara Dalnegro (FMM) e Patricia Oliver (CMCBr) foram convidadas
a compar�lhar as suas experiências na VII Conferência Distrital dos Direitos Humanos, onde cada uma par�cipou de um eixo. Após os esclarecimentos, a
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Senhora Michelle Abrantes solicitou um relatório resumido da par�cipação de cada uma nos respec�vos eixos, o qual será enviado para socialização com o
pleno. A Vice-Presidente, Ana Patrícia, relembrou que foi enviado às coordenadoras das Comissões Técnicas pela secretaria execu�va do Conselho dos
Direitos da Mulher do Distrito Federal, o modelo para ajuste de publicação e que foi concedido mais um tempo para estes ajustes, devendo ser entregue o
relatório final até dia quinze de setembro. A Senhora Michelle Abrantes deu publicidade às ações da Secretaria da Mulher. Contou que a Secretaria de
Segurança Pública realizou, junto à unidade móvel da Secretaria de Estado da Mulher, um bate-papo sobre os direitos e promoção das mulheres, além de
palestras sobre o combate à violência de gênero na cidade de Samambaia. Informou sobre o lançamento do projeto ''Mão na Massa''. Falou que no mês de
agosto foi realizado o 2° Webinário sobre os Quinze Anos da Lei Maria da Penha e anunciou o acontecimento da Live: Criança Feliz Brasiliense em
comemoração ao mês da Primeira Infância. Contou que foi realizada, também no mês de agosto, uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal e que uma das discussões realizadas foi a ampliação do programa: "Maria da Penha vai à escola” e a Jornada Zero nas unidades escolares.
Comunicou que houve uma palestra sobre a Violência contra a Mulher no canteiro de obras da JC Peres, ação em parceria com a SINDUSCON. Disse às
conselheiras que foi realizada uma ação voltada à promoção da saúde das Mulheres do DF, na casa da Mulher Brasileira em atenção ao mês do Agosto
Dourado. No�ciou que a Secretaria da Mulher recebeu reforço em sua equipe com a nomeação de novos servidores. Anunciou sobre a par�cipação da
SMDF na Inauguração da 5ª Unidade do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher no  DF. Inteirou as conselheiras sobre o programa “Ação Mulher no
Campo” à comunidade da Fazenda Larga em Planal�na e na comunidade do Núcleo Rural Ponte Alta no Gama. A Vice-Presidente ressaltou a importância da
par�cipação e engajamento das conselheiras nas ações e projetos da Secretaria da Mulher. A Senhora Michelle Abrantes afirmou que todos os convites são
compar�lhados no grupo do WhatsApp e também publicados nas redes sociais da Secretaria da Mulher. Disse que os convites se estendem à todas e que
são sempre bem-vindas nas ações e programas. Foi concedido um espaço de fala para informes dos Órgãos Consul�vos e En�dades do Conselho dos
Direitos da Mulher. A Senhora Rita Lima informou que a Defensoria Pública realizou uma Live nacional em alusão aos Quinze anos da Lei Maria da Penha e
que está disponível no canal do Youtube da Defensoria de Rondônia. Contou que há informações muito interessantes sobre os avanços e desafios em
relação à Lei Maria da Penha, no olhar das defensoras públicas de todo o país. Falou que fez parte de uma das mesas. Informou que será lançada na próxima
semana uma campanha pela dignidade menstrual pela Defensoria Pública-Núcleo da Mulher em parceria com o Núcleo dos Direitos Humanos e que será
feita uma arrecadação para a aquisição de absorventes para um grupo de adolescentes vulneráveis e que também serão realizadas ao longo do mês
algumas outras campanhas com informes sobre saúde da mulher. Contou que a Defensoria fará uma provocação para a Associação Nacional para trabalhar
projeto de lei que re�re ou reduza os impostos sobre produtos que dizem respeito à saúde da mulher que são cotados como se fossem produtos
cosmé�cos. Além disso, no�ficou que a seleção de voluntariados segue avançando e que no dia dez de setembro será feita a capacitação das voluntárias
que irão atuar nos Núcleos juntos aos defensores e defensoras com atribuição de acolhimento às mulheres em situação de violência. A Senhora Ivonete
Santos informou que a Associação das Mulheres de Sobradinho II assinou um termo com a Secretaria da Mulher no dia vinte e três sobre a valorização das
mulheres e o combate ao machismo  nas escolas. Contou que no dia quinze de setembro ocorrerá o primeiro fórum com os gestores das escolas que serão
contempladas no projeto. Afirmou que é um projeto maravilhoso que trabalha com os jovens dentro das escolas. Comunicou que quando o projeto for
lançado oficialmente fará um convite à todas conselheiras a par�ciparem junto à Secretaria da Mulher. A Senhora Francisca Elicleuda falou que em
relação ao combate da pobreza menstrual, a Associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente está orientando as jovens, mães e ajudando a população de
rua no acesso a esses materiais de higiene, fazendo a doação de absorventes. A Senhora Mara Dalnegro contou que está representando neste Conselho o
Fórum de Mulheres do Mercosul, mas que é também vice-presidente da BPW e que no dia trinta e um de agosto das nove horas às dezoito e trinta terá um
seminário chamado '' Jovens atenadas na era digital'' e que tratará vários assuntos relevantes para a pauta da mulher, em parceria com o Ins�tuto de
Educação Superior de Brasília-IESB. Informou que o seminário acontecerá no canal do Youtube do IESB, o qual fará a transmissão. A Vice-Presidente pediu
para que os convites fossem postados no grupo de WhatsApp do CDM-DF. A Senhora Joana Mello se mostrou preocupada com um perfil do Instagram e do
Youtube ''Mulheres do mal'', que vem fazendo postagens preocupantes sobre os direitos da mulheres e colocando em descrédito leis que asseguram esses
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direitos. A Senhora Agna Cruz contou que foi feito um vídeo exaltando o senhor Marco Antonio, ex marido da Senhora Maria da Penha, e que é grave a
existência desse grupo nas redes sociais. A Senhora Michelle Abrantes pediu para que as conselheiras supracitadas enviassem um o�cio E-mail
cdmdf@mulher.df.gov.br solicitando que o referido assunto fosse ponto de pauta para a próxima reunião ordinária. A Senhora Adriana Lourenço reiterou a
importância de um olhar mais sensível para as mulheres com deficiência. A Senhora Fá�ma Mosqueira trouxe um informe que a Comissão  de Legislação e
Normas esteve em uma reunião no Senado. Informou que não foram recebidas pela procuradora da mulher no Senado mas sim por duas funcionárias da
Procuradoria que registraram a visita da Comissão. Contou que a senadora Leila Barros, nomeada como a nova Procuradora Especial da Mulher no Senado,
se colocou à disposição deste Conselho. A Senhora Fá�ma Mosqueira ressaltou a importância do Conselho dos Direitos da Mulher se fazer representar nas
audiências públicas da Câmara e Senado. A Senhora Joana Mello trouxe a sugestão do encaminhamento de um o�cio tanto do colegiado deste Conselho
como da Secretaria da Mulher pela coordenadora da supracitada Comissão solicitando que todo vez que �vesse uma audiência pública ou alguma outra
questão a ser apreciada, o Conselho dos Direitos da Mulher seja informado. Contou que, dessa forma, a presidente poderá indicar alguém para representar
o colegiado. A Vice-Presidente, Senhora Ana Patrícia, expôs que achou a ideia interessan�ssima e que há muita coisa acontecendo que o Conselho dos
Direitos da Mulher não está par�cipando e que acredita que o referido órgão deve par�cipar. A Senhora Joana Mello informou que compar�lhará no grupo
o parecer da Comissão da Mulher Adovogada Nacional sobre a questão das cotas raciais e para as mulheres.  A Sra. Fá�ma Mosqueira falou sobre a PEC
19/2021, que trata de uma mini reforma eleitoral, e que diz respeito às cotas para a candidatura para mulheres e negros. A Senhora Dulce Tannuri foi
convidada a falar sobre o II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres. Falou sobre o grande prazer que é apresentar o formato que foi possível fazer o
Plano Distrital diante da pandemia. Comentou sobre o empenho da Secretária Ericka Filippelli em unir esforços para deixar a par�cipação das en�dades civis
mais democrá�ca e inclusiva. Afirmou que o Plano ainda passa por uma fase de fechamento de todo o texto do documento mas que mostrará às
conselheiras qual será mais ou menos o formato que será apresentado para a população. Comunicou que o Conselho dos Direitos da Mulher é o primeiro
grupo que terá essas informações de primeira mão. Contou que para os estudos preliminares foi feita uma busca a�va de documentos referenciais
que serviram de base para elaboração da versão preliminar do II PDPM.  Informou que realizou-se o levantamento das ações previstas no PPA – 2020-2023 e
no PEDF 2019 – 2060. Anunicou que foi feito o encaminhamento para as Secretarias responsáveis pelas ações previstas no PEDF 2019 – 2060 para
validação. Relembrou a criação da Comissão Especial do Conselho dos Direitos da Mulher para análise, sugestões e propostas à versão preliminar do Plano.
Falou sobre a realização da Consulta Pública e a disponibilização da versão preliminar do II PDPM à sociedade para apreciação e contribuições. Comunicou
que foram criadas oficinas virtuais, no intuito de realizar uma escuta de mulheres representantes de populações em situação de vulnerabilidade do DF, tais
como: indígenas; quilombolas; negras; rurais; trabalhadoras do sexo; ciganas; lésbicas, bissexuais, transsexuais e traves�s; em situação de rua; com
deficiência. Relembrou o pleno sobre os documentos referenciais usados durantes o processo, sendo eles: 1. Agenda 2030 - Obje�vos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU 17 ODS; 2. ODS 5 “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” e seus desdobramentos; 3. Planejamento
Estratégico do Governo do Distrito Federal – 2019/2060; 4. Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal PPA - 2020/2023; 5. Planos Nacionais de
Polí�cas para as Mulheres de 2005, 2008 e 2013; 6. I Plano Distrital de Polí�ca para as Mulheres – 2014/2015; 7. Proposta do II PDPM elaborada em 2018,
não finalizada. Explicou brevemente sobre cada eixo do II Plano, sendo eles: 1 - Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica ODS 1, 5 e 8;  2 -
Educação para a Igualdade  ODS 4 e 5; 3 - Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodu�va ODS 3 e 5;  4 -Enfrentamento de Todas as Formas de
Violência contra as Mulheres ODS 5 e 16; 5 - Par�cipação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão ODS 5; 6 - Igualdade para as Mulheres Rurais ODS 1,
5 e 8; 7 - Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia ODS 5 e 9; 8 - Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e Transfobia ODS 5 e 16; e 9 - Igualdade para
as Mulheres Jovens, Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência ODS 3 e 5. A Sra. Dulce Tannuri contou que o slide apresentado não está finalizado e que o
intuito era mostrar apenas o texto indtrodutório para exemplicar em qual  formato o II Plano estará. Informou que cada eixo terá os obje�vos gerais e
específicos  que dizem respeito exatamente à concre�zação das ações para serem realizadas referentes ao eixo. Expôs as propostas elaboradas pela
Comissão do II Plano Distrital de Polí�cas para as Mulheres do Conselho dos Direitos da Mulher e também as propostas sugeridas pelos grupos consultados
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na Consulta Pública. Contou que a Secretaria da Mulher providenciará a publicação �sica e digital e ampla divulgação do II Plano Distrital de Polí�cas para
Mulheres do Distrito Federal. A Senhora Agna Cruz ques�onou o texto do II Plano que aborda especificidade de capacitar mulheres surdas e sugeriu
contemplar as mulheres com deficiência de maneira geral nos projetos de empreendedorismo e mercado de trabalho, e não somente as mulheres com
deficiência audi�va ou algum outra deficiência. A Senhora Dulce Tannuri contou que essa proposta de promoção do trabalho e autonomia econômica para
mulheres surdas foi feita pelo Grupo de Mulheres com Deficiência e que foi levado à Secretaria da Mulher como resultado da escuta do grupo que a
coordenou e que não foi mudado absolutamete nada do texto, sendo ele apenas incluído no documento. Afirmou que irá verificar o ocorrido. A Senhora
Mônica França parabenizou a senhora Dulce Tannuri pela apresentação. Compar�lhou a sua alegria em ver o processo caminhando para a sua finalização.
Falou que aguardará o envio do documento pela senhora Dulce para compar�lhar com a Comissão do II Plano para apreciação de todas. Pontou a relevância
da fala da senhora Agna Cruz. Comentou que na quarta-feira às quatorze horas a Comissão do II Plano irá se reunir para discu�r sobre as trata�vas finais. A
Vice-Presidente, Senhora Ana Patricia, contou que a Comissão de Legislação e Normas emi�u um parecer referente a resposta ao Documento do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher de Pernambuco, encaminhado por e-mail juntamente com a convocação para apreciação de todos (as). O parecer foi
aprovado por todos(as). A Secretária Execu�va, Michelle Abrantes, informou que encaminhará a resposta ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de
Pernambuco. A Senhora Michelle Abrantes pediu pontualidade das conselheiras nas reuniões. Informou que ata deverá ser assinada on-line e via SEI, para
o  Poder Público às unidades de acesso, e para a Sociedade Civil aos e-mails cadastrados. Relembrou que há algumas Conselheiras da Sociedade Civil que
ainda não finalizaram o cadastro de acesso e pediu a gen�leza fazê-lo com urgência. Por fim, sanadas todas as dúvidas e deliberações cabíveis, a Vice-
Presidente, Ana Patricia de Ma�os Afonso de Oliveira, 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.
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