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ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas na sala 400 

do Anexo do Palácio do Buriti, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 12ª Reunião 

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

conselheiras Adriana De Almeida Vilela, Alexandra Luciana Costa, Karla Cristian Rodrigues 

de Menezes, Marcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora da Silva Benevides, Miriam 

Marques Nery, Silvania Oliveira Rocha, Sônia Pereira dos Reis Silva, além de Daniele 

Medeiros Moreira, secretária executiva, e Taline Braz de Queiroz, assessora, ambas do 

CDM/DF. Justificaram a ausência as conselheiras Beatriz Helena Matté Gregory, Carla Simone 

da Silva Borges, Joana d’Arc Alves B. Vaz de Mello, Laerzi Inês de Souza Chaul, Maria de 

Lourdes Lucas Rodrigues, Lucia Divina Barreira Bessa Martins, Rumiko Tanaka, Samara 

Regina da Silva Nunes, Sandra Gomes Melo, Sheyla Cristina Costa Santos, Shirlene Costa. 

Esteve presente também como convidada Tatiane de Oliveira Silva. A Presidente Geralda 

iniciou a reunião dando as boas-vindas às presentes e às novas conselheiras representantes da 

PMDF e solicitou que seja feita uma breve rodada de apresentações. 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. Noticiou que há denúncia envolvendo o 

coordenador da campanha de Eliana Pedrosa em crime de violência sexual e solicitou que o 

caso seja apurado. Denunciou também um site de prostituição, onde é possível que haja 

conteúdo sobre menores e entrará em contato com a SECRIA para averiguar o que pode ser 

feito. Repudiou as declarações do Deputado Alberto Fraga no DFTV, as quais fizeram apologia 

à violência contra a mulher. Informou que o comitê de combate à violência contra a mulher está 

se reunindo e Alexandra comunicou a participação dos equipamentos da rede de enfrentamento 

à violência e que o MP está fazendo um levantamento dos casos de feminicídio onde ouve 

envolvimento com os equipamentos de proteção. Tatiane ressaltou a necessidade de trabalhar 

não apenas com as vítimas, mas também com os agressores. Geralda informou que está em 

andamento o II PDPM, sendo que estão sendo realizadas rodas de conversa com mulheres 
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idosas, com deficiência, LGBTQ+, mulheres de terreiro e todos os outros grupos possíveis. 

Contou que as propostas estão sendo compiladas e levadas à consulta pública. Alexandra 

informou que as propostas somente serão levadas à público após as eleições e, por conta do 

tempo, provavelmente não será possível realizar uma plenária presencial. Geralda questionou 

o prazo final para envio de propostas pelos eixos e Alexandra estabeleceu a data de 15 de 

outubro.  Aproveitou para informar que o desenho do plano está sendo revisto pela 

CODEPLAN, de forma a torna-lo mais eficaz. Dôra aproveitou para comunicar que o eixo da 

saúde se reunirá no dia seguinte para continuar a elaboração das propostas. Geralda enfatizou 

que pela data, será possível a realização de uma plenária, contando com a participação das 

mulheres que já estão colaborando com o II PDPM como delegadas. Comunicou que foi 

realizada reunião com o grupo “Mulheres do Brasil”, sendo que as propostas serão 

encaminhadas para o plano. Geralda informou ainda que tem participado de reuniões com a 

Secretaria de Educação e de Segurança Pública, em virtude da criação de um projeto para 

trabalhar direitos nas escolas. Há a ideia para que todos os projetos do estilo se tornem um. 

Indicou oficialmente Tatiane como última conselheira de notório saber, representando a Força 

Afro Brasil. As conselheiras presentes na reunião concordaram com a indicação. Com relação 

ao regimento, Geralda recomenda aguardar passar o período eleitoral para iniciar as votações. 

Afirma que tentará resgatar no Google Docs as últimas discussões a respeito. Alexandra solicita 

ajuda do conselho para organizar escutas na UNB para o plano, a partir da 1ª semana de 

novembro e entrará em contato com a NEPEM. Com relação ao outubro rosa, Alexandra 

informou que está sendo organizada a abertura do mês no Palácio do Buriti, inclusive com 

parceria da RFCC. A abertura contará com uma exposição sobre o câncer de mama e uma 

palestra. Geralda menciona que teve a ideia do conselho realizar uma palestra sobre violência 

obstétrica e questiona à Dôra se há SES pode indicar alguém. Alexandra recomenda que essa 

pauta seja trabalhada em novembro, inclusive unindo aos 16 dias de ativismo. Dôra concorda 

que não é o momento mais oportuno e as conselheiras concordam que novembro é mais 

adequado, podendo ser feita parceria com o MP. Com relação ao câncer de mama, Geralda 
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enfatiza que quanto mais clínicas oferecerem exames gratuitos melhor, sendo as parcerias 

inclusive citadas no evento de abertura. Tatiane verificará a disponibilidade da carreta do SESI. 

Para ajudar a RFCC, camisetas serão vendidas e Geralda pede a colaboração das conselheiras. 

Com relação às mamografias, serão ofertados a preço de custo os exames para as conselheiras. 

Márcia acredita está acontecendo uma inversão de papeis, pois a época é para conscientização 

da importância dos exames, porém os mesmos devem ser ofertados pela Secretaria de Saúde. 

Karla aproveita para dizer que é contra a idade recomendada para início dos exames, devendo 

ser feitos antes dos 40 anos e sugere que o conselho trabalhe com esse tema. Dôra se manifesta 

sobre a importância de um exame mais profundo, um exame clínico feito pelo profissional. 

Apenas a mamografia não basta. Karla acredita que os protocolos para os exames dificultam o 

acesso. A ata da reunião anterior é lida e aprovada. Geralda menciona que tentará lançar os 

resultados da pesquisa em novembro e enfatiza a sua importância para a conscientização sobre 

a violência contra a mulher. Karla ressalta que há casos em que há medida protetiva e a mulher 

não a respeita. Alexandra diz que os casos são mínimos e que o dever do poder público é 

proteger a mulher em qualquer aspecto. Adriana afirma que recebem vários relatos do tipo na 

PMDF. Geralda solicita que seja feito um levantamento do número de mulheres que foram 

agredidas após furaram o bloqueio da medida protetiva. Tendo sido a pauta finalizada, Geralda 

encerrou a reunião. 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. 


