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ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas na sala 811 do 

Anexo do Palácio do Buriti, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 11ª Reunião 

Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher do DF – CDM/DF, com a presença das 

conselheiras Agna Alvez da Cruz Alexandra Luciana Costa, Beatriz Helena Matté Gregory, 

Jucilene Garcês Pires, Karoline Guimarães Castro Machado, Laerzi Inês de Souza Chaul, , 

Maria Celeste Macedo Dominici, Maria Rodrigues Rocha, , além de Daniele Medeiros Moreira, 

Secretária Executiva do CDM/DF. Também estiveram presentes, como convidadas, Rubenilde 

S. Almeida do Coletivo de Mulheres com Deficiência e Tatiane de Oliveira da Silva da Força 

Afro Brasil. Justificaram a ausência as conselheiras Ana Liési Thurler, Carla Simone da Silva 

Borges, Joana d’Arc Alves B. Vaz de Mello, Marcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora 

da Silva Benevides, Marly de Fátima Barbosa de Araújo, Miriam Marques Nery, Samara Regina 

da Silva Nunes, Sandra Gomes Melo, Scheyla Cristina Costa dos Santos, Silvânia Oliveira 

Rocha, Sônia Pereira dos Reis Silva. A Presidente Geralda iniciou a reunião dando as boas-

vindas às presentes. Informou que por falta de quórum, não será possível discutir e votar o novo 

regimento interno. Realizou a leitura dos nomes das conselheiras que justificaram a ausência. 

Geralda pediu que Tatiane se apresentasse. Tatiane contou que representa o grupo Força Afro 

Brasil, o qual tem como objetivo que todas as pessoas de religião de origem africana estejam 

inseridas na sociedade em seus diversos aspectos, tais como cultura, trabalho, etc. As demais 

conselheiras e convidada também se apresentaram. A conselheira Alexandra noticiou que há 

vários equipamentos da Subsecretaria de Políticas para Mulheres que promovem atendimento 

às mulheres, familiares e homens envolvidos violência doméstica, sendo que a Casa da Mulher 

Brasileira está ainda em obras. As mulheres que precisarem estarão sendo atendidas nos 

CEAMs até que os serviços sejam reestabelecidos na CMB. Informou que já estão sendo 

realizados vários encontros e rodas de conversa a fim de enriquecer as informações para compor 

o II Plano Distrital de Políticas para Mulheres e que há um calendário de eventos previstos, o 

qual foi entregue para as conselheiras. Agna denunciou um caso onde uma mulher, deficiente e 
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com surto psicótico em virtude de uma agressão doméstica, compareceu ao CEAM da 102 sul 

mas deixou o local sem nenhum encaminhamento. Contou ainda que a vítima de agressão foi 

condenada em processo a indenizar o agressor por danos morais. Asseverou que o sistema não 

está funcionando e que vai registrar a reclamação na ouvidoria. Alexandra acompanhará o caso. 

Agna enfatizou que o espaço físico do CEAM é ótimo, porém peca no atendimento. Geralda 

contou que há uma grande luta pela empoderamento das mulheres, sendo que a ocupação 

política tem tido bastante avanço. Com relação à violência, enfatizou que o tema ainda é muito 

preocupante e solicitou que Agna passe os dados da denúncia realizada para a Secretária 

Executiva, para poder encaminhar para as conselheiras da Defensoria Pública. Contou que no 

dia 15/08/2018 foi realizada uma reunião para debater sobre a violência contra a mulher, sendo 

que vários órgãos do DF que possuem pauta feminina foram convidados. Na reunião, foram 

propostas várias medidas para o combate, entre elas o desmembramento da SAMIDH da 

SEDESTMIDH, de forma que a Secretaria de Mulheres volte a ter autonomia. Beatriz ressaltou 

que a união das secretarias fez com que a mulher perdesse visibilidade e poder de negociação. 

Outra sugestão feita em reunião foi a adoção de medidas concretos para garantir a efetividade 

das medidas protetivas, tais como tornozeleiras eletrônicas e o dispositivo “Viva Flor”. 

Alexandra informou que o “Viva Flor” é um projeto piloto e já foi implantado com cerca de 07 

mulheres, sendo que caso haja qualquer emergência, o chamado será atendido com emergência 

antes de outros. Informou também que a tornozeleira já é usada no DF por cerca de 20 homens 

que respondem por violência doméstica. Outra sugestão foi a criação um grupo de trabalho para 

a discussão do feminicídio e Alexandra comunicou que já houve um, porém ele está sendo 

encerrado e refeito, sendo que um grupo interno de profissionais estudará os casos de violência 

caso a caso para uma melhor compreensão do assunto. Geralda sugeriu a criação de um Fórum 

Distrital de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, onde seriam convidados todos os 

órgãos para compor e serem atuantes. Beatriz sugere que ao invés de um fórum, seja criado um 

grupo de monitoramento das políticas públicas voltadas para as mulheres. Geralda ressaltou 

que o fórum pode ser consultivo e deliberativo e questiona qual estrutura teria mais poder, 
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ressaltando a importância de um documento que o respalde e garanta seu poder de cobrança. 

Alexandra esclareceu que, se a questão for segurança pública, o Comitê do Feminicídio alcança 

o objetivo, pois uma das suas atribuições é o monitoramento, estudos e a proposição de 

políticas. Geralda solicitou que Alexandra leve para a próxima reunião dados a respeito do 

comitê, além de informar o que foi feito e porque o comitê foi desativado. Outra proposta feita 

na reunião do dia 15/08 foi para que o agressor apenas seja liberado após oitiva de profissionais 

da área psicossocial. Alexandra mencionou que já existe projeto do Ministério Público a 

respeito e propôs a busca por parceiros que possam fazer a escuta. A convidada Tatiane ressaltou 

que é no momento em que a medida protetiva é deferida que o agressor vai atrás da mulher, 

pois considera tal atitude uma afronta a ele. Alexandra informou que estão sendo elaboradas 

minutas para encontros que tratem de feminicídio e de outros aspectos, tais como alienação 

parental. Geralda comunicou que foi realizada uma reunião do grupo “Mulheres do Brasil”, 

onde foi elaborada uma carta para ser entregue a todos os candidatos ao governo do Distrito 

Federal. A carta possui várias reinvidicações, tais como o combate à violência obstétrica. 

Geralda sugeriu que seja realizada uma roda de conversa para o II PDPM com o grupo. 

Aproveitou para lembrar que no dia 11/09 será realizada, no Auditório da CODEPLAN às 14h, 

a 2ª reunião de combate à violência contra a mulher. Geralda continuou informando as propostas 

que surgiram na reunião, entre elas a ampliação do projeto “Maria da Penha vai à escola”. 

Sugeriu que seja criado o projeto “Maria vai com as outras”, tendo como foco o incentivo às 

denúncias de violência doméstica. Ficou definido que a próxima reunião será realizada dia 

20/09/2018, no período da tarde. A Secretária Executiva lembrou a proximidade do Outubro 

Rosa e Geralda informou que alinhará com a SUBPM ações para a data e levará na próxima 

reunião. Ressaltou que, caso seja necessário, será marcada uma reunião extraordinária para 

tratar do Outubro Rosa. Por questões de horário, a Presidente Geralda encerrou os trabalhos. 

Nada mais havendo e, para constar, eu, Daniele Medeiros Moreira, redigi, lavrei e datei a 

presente ata e por mim, Geralda Lopes de Resende, que revisei a presente ata, que vai assinada 

por nós e aprovada pelas conselheiras presentes na reunião. 


