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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

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

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada a nona reunião da Comissão Técnica do II Plano Distrital de
Polí�cas para as Mulheres, tendo como pauta: 1. Apresentação do Cronograma de Trabalho da Comissão; 2. Assuntos Gerais; 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 da Sociedade Civil: Lúcia Divina Bandeira Bessa (ABMCJ); Mara Regina Dalnegro (FMM-DF); Ormezina Falcão de Lima (CEPAI); Maria José
(MMM); Laura Eli (UBM). Com a Sra. Renata Souza, assessora da conselheira Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho (SEGOV). Com a Dra. Cín�a Costa da
Silva e sua assessora, Thaís Magalhães, do Núcleo dos Direitos Humanos do MPDFT.  Com a Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica de Projetos da
Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, Dulce Maria Jabour Tannuri. 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 do Distrito Federal, Tayná de São José Caldas. A Sra. Mônica
França declarou aberta a reunião. Apresentou o cronograma de trabalho da Comissão. Discursou sobre o II Plano Distrital de Polí�cas Para As Mulheres e
explanou seus obje�vos, que consistem em: I. Orientar polí�cas públicas de promoção da igualdade de gênero e valorização das diversidades no Distrito
Federal; II. Promover polí�cas que tratam de autonomia econômica, educação para igualdade, saúde Integral das Mulheres, direitos sexuais e reprodu�vos,
enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, par�cipação das mulheres nos espaços de poder e decisão, dentre outros. Contou que o
Plano teve como base documentos internacionais, nacionais e distritais; em especial, foram considerados: 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; e 7. Proposta do II PDPM elaborada em 2018,
não finalizada. Explicou que a Estrutura do II PDPM/DF é dividida em 9 eixos , 119 ações e 59 metas e pontuou cada uma delas. Esclareceu que a
metodologia aplicada contou com Consulta Pública e que o  II Plano Distrital de Polí�cas Para As Mulheres servirá de base para os processos de
planejamento, formulação, acompanhamento e avaliação de futuras polí�cas públicas a serem implementadas pelo governo do Distrito Federal, sem
esquecer da capacidade/compa�bilidade financeira e orçamentária de cada secretaria de estado. Leu o Cronograma de realização das a�vidades do Plano
2021/2022.  A Sra. Dulce Tannuri contou que foram realizadas as sugestões dadas pelas conselheiras em relação à consulta pública. Informou que não será
realizado o Fórum, tendo em vista a necessidade de andamento da divulgação do Plano. A Sra. Maria José ques�onou sobre a não realização do Fórum com
a sociedade civil. A Sra. Dulce Tannuri esclareceu que não foi descartada a posssibilidade de haver o Fórum, contou, porém, que a Secretaria da Mulher
pretende discu�r novamente cada um dos eixos com a sociedade civil mas em um outro momento, considerando que foram dadas várias oportunidades de
par�cipação e também com a necessidade de dar andamento aos trabalhos. A Sra. Mônica França informou que enviará novamente o relatório da consulta
pública no grupo de WhatsApp, tendo em vista que as conselheiras não conseguiram abri-lo. Esclareceu a dúvida da Sra. Lúcia Bessa e afirmou que o
relatório enviado no grupo é o resultado da consulta pública elaborado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) conjuntamente
com a Secretaria da Mulher. A Sra. Mara Dalnegro pediu para que o nome da sociedade civil fosse falado na apresentação do II PDPM e que no documento
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enviado constasse o nome das conselheiras. A Sra. Mônica França pediu a aprovação das conselheiras no cronograma apresentado. A Sra. Lúcia Bessa expôs
que achou a programação apertada e que talvez não desse tempo. A Sra. Cín�a Costa contou que o II Plano Distrital deve servir de base para a definição do
orçamento, tendo em vista o problema das rubricas orçamentárias estarem muito genéricas. Afirmou que o ideal seria se a par�r do II PDPM, a Comissão
junto à SMDF conseguissem tornar o orçamento da Secretaria da Mulher mais transparente. Falou que a Comissão poderia ter um compromisso inicial com
as datas sugeridas, ainda que sejam ousadas. A Sra. Laura Eli pediu para que em uma próxima reunião fosse discu�do sobre a questão do feminicídio e da
violência contra a mulher nos territórios do Distrito Federal. Contou que acredita que o II PDPM seja uma resposta a longo prazo mas que as mulheres do DF
precisam de uma resposta a curto prazo, e que o Conselho dos Direitos da Mulher precisa apresentar alterna�vas, especialmente no atual momento de
pandemia, que tem sido ainda mais desafiador para as mulheres. A Sra. Lúcia Bessa reiteirou a frase da Sra. Laura Eli e discursou sobre a sua angús�a em
relação ao tema. Contou que faz-se necessário unir forças nesse momento para combater os males pra�cados contra as mulheres. A Sra. Cín�a Costa
afirmou que é importante que a Comissão do II Plano Distrital de Polí�cas Para As Mulheres se una às demais Comissões, especialmente a de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, e a de Legislação e Normas, para que na medida de sua própria competência, possa discu�r e propor a criação
de projetos de lei. A Sra. Lúcia Bessa reiteirou novamente a fala da Sra. Laura Eli e da Sra. Cín�a Costa para que se tenha uma reunião conjunta com as
demais comissões. A Sra. Maria José anunciou que  paralelamente aos serviços ofertados pelos equipamentos públicos, o Sindicato dos Bancários estará
lançando no mês de agosto um canal de denúncias para a violência domés�ca, não apenas para as bancárias como também para a sociedade civil.  Pediu o
apoio das conselheiras para a divulgação do canal. A Sra. Dulce Tannuri informou que a Secretaria da Mulher também está retomando o Programa Jornada
Zero Violência Contra Mulheres e Meninas nas regiões administra�vas para que se possa dar conhecimento e publicidade à comunidade sobre todos os
equipamentos e serviços ofertados pelo governo, especialmente no que diz respeito às mulheres. Contou que a Secretaria da Mulher também está engajada
em ações e projetos que visam incen�var a melhoria da autonomia econômica e financeira da mulher. 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.

Brasília-DF, 22 de Junho de 2021
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