GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social,
Mulheres Igualdade Racial e Direitos Humanos
Conselho dos Direitos da Mulher

ATA DA 10ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas no
Auditório da CODEPLAN, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 10ª Reunião
Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher do DF – CDM/DF, com a presença das
conselheiras Beatriz Helena Matté Gregory, Jaqueline Viana de Mesquita, Katharina de Lourdes
Costa Meneses, Laerzi Inês de Souza Chaul, Márcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora
da Silva Benevides, Rumiko Tanaka, Shirlene Costa e Thais Alves Moreira além de Daniele
Medeiros Moreira, Secretária Executiva, e Taline Braz de Queiroz, Assessora, ambas do
CDM/DF. Justificaram a ausência as conselheiras Alessandra Zillig de Paiva dos Santos,
Alexandra Luciana Costa, Carla Simone da Silva Borges, Dilamar Aparecida da C. Cardoso
Dourado, Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello, Karoline Guimarães Castro Machado,
Miriam Marques Nery, Samara Regina da Silva Nunes e Sandra Gomes Melo. A Presidente
Geralda iniciou a reunião com os informes. Noticiou que foram publicadas no Diário Oficial
do Distrito Federal as designações de algumas conselheiras que estavam pendentes, quais
sejam: Sofia Gomes, Maria Estela Dias Argolo, Jucilene Garcez Pires, Katharina de Lourdes
Costa Meneses, Claudia Maria dos Santos, Jaqueline Fernandes de Souza, Alexandra Luciana
Costa, Rayane da Silva Limeira, Isa Araújo Leal, Anna Carolina Carvalho Batista, Agna Alvez
da Cruz, Ana Liési Thurler, Ana Paula Benete Crozué e Sônia Pereira dos Reis Silva. Informou
que haverá dificuldades para retomar a discussão do regimento interno, considerando as
ausências de algumas conselheiras devido ao período eleitoral, devendo ser retomada após o 1º
turno eleitoral. As seguintes conselheiras são candidatas e, baseado na Lei 9.504/97 (Lei das
eleições) e no Decreto 33.136/11 (Regimento interno do CDM/DF), estão de licença pelo
período de 03 meses: Lúcia Divina Barreira Bessa Martins, Ana Paula Benete Crozué, Celina
Leão, Telma Rufino Alves e Daiane da Rocha. Ressaltou que Lúcia Bessa, sendo VicePresidente do conselho, não será substituída no cargo apesar da licença. Informou ainda que a
1ª Secretária do conselho, Wilma, está ausente por muito tempo e deverá ser substituída na
presidência, para assim não prejudicar a representatividade da Sociedade Civil, representação
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por meio de eleição no cargo de 1ª Secretária. A Marcha para Mulheres, entidade representada
por Wilma, manifestou em outras oportunidades que não tem mais interesse em permanecer no
CDM/DF. Wilma foi notificada de sua substituição por e-mail. Márcia acredita não ser
interessante postergar a discussão do regimento interno para não parar os trabalhos, sendo
necessário criar uma estratégia para continuidade dos trabalhos independente de qualquer
resultado nas eleições. Geralda lembrou que há dificuldades para alcançar o quórum necessário
para aprovação de novo regimento, sendo possível por enquanto apenas a discussão. Márcia
sugere que a proposta seja encaminhada previamente para acelerar os debates. Com relação ao
quórum, Geralda informou que as conselheiras que não estavam frequentando já foram
dispensadas. Para evitar esse tipo de problema futuramente, as próximas entidades da sociedade
civil serão convocadas por edital para eleição. Beatriz sugeriu cuidado com a escolha das novas
entidades para sociedade civil, para assim garantir a maior representação. A 11ª Reunião
Ordinária será realizada dia 23/08 (caso não haja alterações) para a retomada da discussão sobre
o regimento interno. Geralda deu continuidade à pauta informando que foi solicitada para
agosto na CLDF uma sessão solene para a comemoração dos 30 anos do conselho. Outro evento
a ser realizado é a posse das conselheiras (evento simbólico), sendo necessário definir data. O
entrave para a realização dos eventos é a falta de recursos financeiros. Márcia sugeriu incluir
na pauta a sugestão de cobrar da Secretária da SEDESTMIDH e da Secretária Adjunta da
Mulher um posicionamento acerca da Casa da Mulher Brasileira, além da realização de visitas
aos equipamentos de proteção à mulher. Beatriz ressaltou a necessidade de dar mais atenção
aos serviços às mulheres e investigar o que está sendo feito e o que pode ser feito para combater
a violência contra a mulher, considerando o aumento recente de casos. Geralda lembrou que a
Secretária Adjunta é integrante do conselho (Joana Mello), assim como a Subsecretária de
Políticas para Mulheres (Alexandra), sendo que esta última já foi questionada em outra
oportunidade e informou que o atendimento da Casa da Mulher Brasileira não foi interrompido
e está sendo realizado na DEAM, além parte administrativa da CMB estar realocada na sala dos
conselhos do Anexo do Buriti. Jaqueline informou que a CMB é regida pelo governo federal,
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sendo a coordenação realizada pelo GDF. As obras estão sendo realizadas pela Fundex,
contratada pelo Banco do Brasil e, embora esteja em andamento, é necessário cobrar o prazo
para o término. Márcia contou que tomou ciência, através de uma reportagem de jornal
televisivo, que na Administração de Taguatinga está sendo realizado um serviço de atendimento
à mulher e solicitou que isso seja verificado. Geralda sugere que na próxima semana seja
realizada então uma visita para averiguar, sendo que ela mesma poderá ir por residir em
Taguatinga. Jaqueline sugeriu que a Secretaria de Segurança Pública também seja chamada para
uma reunião para debater a questão da violência contra a mulher. Além da visita à
Administração de Taguatinga, será realizada no dia 02/08, às 10h, uma visita à Casa Abrigo.
Será solicitada também, para o dia 15/08, uma reunião com a Secretária Adjunta da Mulher,
com a Secretaria de Segurança Pública e com os equipamentos da rede de proteção para tratar
da pauta da violência contra a mulher e sobre a Casa da Mulher Brasileira. Para a visita à Casa
Abrigo, será solicitado um carro para conduzir as conselheiras até lá. Sônia e Laerzi
manifestaram interessem em ir. Dando andamento à reunião, Geralda informou que a VicePresidente do CDM/DF, Lúcia Bessa, sugeriu que o conselho organize uma reunião com as
conselheiras que são candidatas, para que possam apresentar as suas propostas. As conselheiras
não aprovaram, porém Márcia sugeriu que seja feita uma carta compromisso com as candidatas.
Jaqueline solicitou que na carta, conste que o empoderamento feminino seja prioridade para as
candidatas. Geralda contou que Agna sugeriu a realização de uma vigília por conta do
feminicídio, porém há o medo do evento se tornar palanque político. Jaqueline informou que
há uma melhora com relação aos crimes contra a mulher, com exceção do estupro e sugeriu
cobrar mais atitude. Maria Auxiliadora recomendou aguardar os 16 dias de ativismo. Beatriz
lembrou que para combater o estupro, é necessário mudar a educação machista e patriarcal.
Sugeriu um trabalho junto às escolas, campanhas e similares. Geralda lembrou que é necessária
a verba financeira. Lembrou ainda da importância de responder o questionário sobre violência
contra a mulher. Para finalizar, considerando a ausência da Wilma, é necessário realizar eleição
para uma nova 1ª Secretária. Geralda sugeriu que Laerzi, como 1ª Vogal, assuma e seja eleita
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alguma conselheira para seu cargo. Sônia manifestou interesse e foi eleita como 1ª Vogal por
unanimidade. Tendo sido a pauta finalizada, 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.

_________________________________________________________
Geralda Lopes de Resende
Presidente do CDM/DF

_________________________________________________________
Daniele Medeiros Moreira
Secretária Executiva do CDM/DF (Matrícula: 02721643)
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