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ATA DA 13ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas no auditório 

da Codeplan, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 13ª Reunião Ordinária do 

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

Luciana Costa, Ana Paula Benete Crozué, Beatriz Helena Matté Gregory, Bianca M. B. da 

Silva, Daiane da Rocha, Jaqueline Viana de Mesquita, Joana d’Arc Alves B. Vaz de Mello, 

Karolina da Silva Barbosa, Marcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora da Silva 

Benevides, Miriam Marques Nery, Lucia Divina Barreira Bessa Martins, Renata de Souza 

Beltrão, Rumiko Tanaka, Samara Regina da Silva Nunes, Shirlene Costa, Sonia Pereira dos 

Reis Silva, Tatiane de Oliveira Silva, além de Daniele Medeiros Moreira, secretária executiva, 

e Taline Braz de Queiros, assessora, ambas do CDM/DF. Justificaram a ausência as conselheiras 

Carla Simone da Silva Borges, Giuliana Hernandes Cores, Sandra Gomes Melo, Scheyla 

Cristina Costa Santos e Thais Alves Moreira. Comparecem como convidadas e colaboradoras 

do II PDPM: Ana Paula Damasceno de Souza, Gislaine C. Campos Reis, Fernanda Falcomer 

Menezes, Janaina Andrea A. Sergio, Conceição Aparecida Nascimento, Rosimeri Mello Pereira 

e Isabel Cristina Ribeiro. A Presidente Geralda iniciou a reunião dando as boas-vindas às 

presentes e explicando que a pauta do dia seria apenas para trabalhar as propostas enviadas pelo 

eixos para compor o II PDPM. Contou que mesmo durante o período eleitoral foi possível 

realizar rodas de conversa, momentos onde foram coletadas várias sugestões para o plano. 

Alexandra explicou que nos últimos meses foram focados em escutas com diversos grupos de 

mulheres e reuniões com os eixos. Através de planilhas, as sugestões de cada eixo foram 

organizadas em metas e ações estratégicas, sendo retirados os nomes dos programas sociais 

para que não haja problemas com o próximo governo e consequente dificuldade de 

monitoramento. Está sendo feito uma redução do número de ações estratégicas de forma a 

manter o enfoque mais forte no alcance de resultados. Explicou que a Codeplan está responsável 

por enquadrar as propostas no modelo do plano além de acrescentar os indicadores, sendo a 

ausência deles uma falha do último plano. Pediu para quem não encaminhou ainda as propostas 
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fazer isso com urgência. Esclareceu que a consulta pública estava marcada para o dia 12/11, 

porém como há propostas ainda sendo enviadas, será necessário postergar a data. A meta é que 

o lançamento do plano seja dia 10/12 ou 17/12. Joana Mello enfatizou a importância do plano 

e dos trabalhos realizados pelas equipes, sendo importante a sua consolidação ainda neste ano. 

Geralda explicou que o eixo 1 (trabalho) apresentou propostas em formato de texto e portanto 

serão readequadas para melhor análise posterior. O Eixo 2 (educação) conseguiu se reunir em 

algumas ocasiões e preparar o documento com as propostas, as quais passaram a ser analisadas 

e aprovadas pelas presentes. A secretária executiva do CDM/DF realizou a leitura das propostas, 

metas e ações, enquanto as colaboradoras foram debatendo cada item. Feitas as modificações 

solicitadas, passou-se ao Eixo 3 (saúde), o qual também conseguiu apresentar um compilado de 

propostas após diversos encontros. Jaqueline Viana e Fernanda Falcomer apresentaram as 

propostas nos mesmos moldes do eixo anterior, com cada item sendo debatido as modificações 

sendo feitas aprovadas pelas presentes. Considerando o horário, ficou definido que os próximos 

eixos serão debatidos no dia 12/11, às 14h no auditório da Codeplan. Na ocasião, a Codeplan 

já terá adequado o material já existente aos moldes do plano de forma a facilitar a discussão 

com a estrutura já definida. Lucia recomendou analisar a questão dos prazos pois, embora o 

formato da discussão esteja rico, não condiz com o tempo que resta para a finalização dos 

trabalhos. Geralda defendeu que os dois maiores eixos já foram discutidos, restando apenas 

passar pelas modificações de estrutura, sendo possível assim concluir no prazo. Márcia 

esclareceu que na próxima reunião serão analisadas apenas as propostas já formatadas pela 

Codeplan. Ao final da reunião, Tatiane convidou as presentes, em nome da Força Afro Brasil, 

para o II Encontro das Mulheres Inspiradoras, no dia 14/11, às 19h no Museu Nacional, evento 

que serão apresentadas mulheres negras que influenciam a população e outras mulheres com 

seus trabalhos. Considerando o horário, 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. 


