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ATA DA 14ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 14ª 

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

conselheiras Alexandra Luciana Costa, Renata de Sousa Beltrão e Sonia Pereira dos Reis 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 e 

Maria Auxiliadora da Silva Benevides. Compareceu como convidada Mara Regina Dell’Negro, 

representando o Fórum de Mulheres do Mercosul – Seção do Distrito Federal. A Presidente 

Geralda iniciou a reunião dando as boas-vindas às presentes e explicando às presentes que pela 

baixa presença, a reunião se limitaria ao convite que Marra Dell’Negro faria ao CDM/DF. Mara 

informou que será realizado no dia dez de dezembro de 2018 o fórum “Masculinidades 

Adoecidas: O que é ser homem no Brasil”, como encerramento dos 16 dias de ativismo pelo 

fim da violência contra a mulher na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Geralda sugeriu 

que no dia do evento fosse feita a proposta para a criação de um comitê formado pela sociedade 

civil para enfrentamento à violência contra a mulher. Mara concordou e Geralda se prontificou 

a levar um ofício com as propostas para o comitê no dia do evento, as quais seriam ratificadas 

pelos presentes. Considerando a impossibilidade de discussão de outras pautas, 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. 


