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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na sala dos Conselhos, 

reuniu-se o Conselho dos Direitos da Mulher do DF para deliberar sobre pauta única: 

Discussão da situação do conselho. Estiveram presentes as conselheiras, Ana Liési Thurler, 

Beatriz Helena Matté Gregory, Camila Cardoso de Mello Prando, Cinthya Barroso de Sousa, 

Elbia Pires de Almeida, Geralda Lopes de Resende, Jaqueline Viana de Mesquita, Lúcia 

Divina Barreira Bessa Martins, Maria Rodrigues Rocha, Raissa Alessandra Rossiter, Renata 

de Sousa Beltrão, Rumiko Tanaka, Sandra Gomes Melo, Sofia Gomes e as convidadas Ana 

Kátia Ferreira Conceição e Joana D’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello, além de Ana Paula 

Pereira Paes, Secretária Executiva e Taline Braz de Queiroz, Assessora do CDM/DF. 

Justificaram ausência as conselheiras Alessandra Zillig de Paiva dos Santos, Ana Paula 

Benete Crozué, Carla Simone da Silva Borges, Celina Leão Hizim Ferreira, Daiane da Rocha, 

Dulcielly Nóbrega de Almeida, Giuliana Hernandes Cores, Karolina da Silva Barbosa, 

Karoline Ribeiro Leal, Laerzi Inês de Souza Chaul, Márcia Guedes da Cunha de Martinez, 

Marcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora da Silva Benevides, Samara Regina da Silva 

Nunes, Shirlene Costa, Sonia de Queiroz de Paula, Tais Alves Moreira, Vera Lúcia Bezerra 

da Silva e Wilma dos Reis Rodrigues. A Vice-Presidenta Lúcia Bessa, deu início a 3° 

Reunião Ordinária dando as boas vindas e apresentando a pauta da reunião. Apresentou a 

nova secretária ajunta Joana d’arc Alves Barbosa Vaz de Mello. Dando sequência as 

conselheiras se apresentaram. A conselheira Geralda Lopes de Resende reiterou sua proposta 

em que as representantes do poder público devem ocupar cargos efetivos de modo a evitar 

alterações ocasionadas por possíveis exonerações. Questionou ainda a alteração da 

presidência do CDM, que ficou em estado de vacância em decorrência da exoneração da até 

então Presidenta Márcia de Alencar que ocupava o cargo em comissão de Secretaria Adjunta 

da Mulher.  A conselheira Geralda Lopes de Resende se colocou quanto à sua posição de 

segunda mais votada para o cargo de Presidenta, em eleição ocorrida em 01 de agosto de 

2017. Sendo assim, reivindicou a posição para ocupação do cargo. Justificou a possibilidade 

de tal em razão de já terem ocorrido situações similares, como foi procedido no caso de duas 

substituições relativas à sociedade civil. A citada conselheira citou ainda que relativo ao 

regimento não há nada exposto quanto à questão da vacância e sugeriu que diante isso, 

instaura-se precedente e, portanto, deve ser aplicada semelhante situação a casos similares de 

vacância. A presidência é designada pelas conselheiras nomeadas ou suas suplentes em caso 

de ausência das titulares e o ato de nomeação é de competência do Governador. A Secretária 

Adjunta Sra. Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello questionou o órgão de 

representatividade da conselheira Geralda Lopes de Resende. A conselheira questionada 
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responde que está à disposição da Casa Civil e que a lotação corresponde à Secretaria de 

Educação. A Secretária Adjunta Sra. Joana D’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello questionou tal 

fato em razão de já haver participado de conselho em que a pessoa designada deveria estar 

inserida dentro de determinada área da Secretaria de Educação para tratar de políticas no 

colegiado. A conselheira Renata de Sousa Beltrão colocou que a conselheira Geralda Lopes 

de Resende já havia anteriormente sido designada pelo Secretário de Educação e expõe sua 

objeção quanto a necessidade do questionamento sobre sua designação.  Jaqueline Alves 

Mesquita coloca que o recurso que o CDM dispunha tinha exercício financeiro até setembro 

de 2017 e que devido a muitos intercursos, o recurso não foi utilizado. O recurso discutido em 

questão estava designado para elaboração de material informativo. A Presidenta em exercício 

pediu para que a Secretária Executiva averiguasse quanto ao questionamento. A Secretaria 

Executiva em exercício a época de 2017, solicitou que fosse realizado levantamento sobre 

serviços gráficos, pois a operacionalização para utilização do recurso estaria atrelada a adesão 

à ata já disponível na SEPLAG para contratação de serviços gráficos. Entretanto, o 

levantamento foi realizado e segundo a conselheira não obtivemos informações relacionadas à 

demanda levantada. A Conselheira Renata de Sousa Beltrão informou que devido ao término 

do exercício financeiro, os empenhos para utilização do recurso haviam sido cancelados, 

portanto não seria possível a utilização do recurso. A Vice-presidente frisou que é de 

competência das que compõem o CDM, trazer elementos factivos, legais e jurídicos para que 

o nosso Conselho não esteja alheio a tais questões e que não se cometam novos erros sob pena 

de uma desconstituição de um ato que se fizer aqui, pois todos os atos eivados de vícios são 

passíveis de anulação e responsabilização. Retornando ao tema relacionado à decisão da 

Presidência do CDM, solicitou-se por meio do CDM à AJL, consulta relacionada ao proceder 

em estado de vacância da Presidência. A Vice-Presidente em exercício Lúcia Bessa realizou a 

leitura do parecer técnico elaborado pela AJL (Parecer nº 188/2017 – AJL/SEDESTMIDH).  

A conselheira Geralda Lopes de Resende solicitou o encaminhamento do parecer técnico, pois 

a conselheira apresentava óbice quanto ao exposto. Diante do conteúdo exposto pelo parecer 

técnico da AJL, a conselheira questionou o exposto quanto ao chamamento de novas eleições, 

sendo que em regime de votação a conselheira esteve logo após, em regime de votação, à 

Presidenta designada anteriormente. A conselheira expõe ainda que findado o ano de 2017 até 

a presente data, não se pode constatar execução do Plano Distrital de Mulheres desde 2016. A 

conselheira coloca que o CDM deveria ter sido convocado para acompanhamento e execução 

do Plano citado, fato este que a conselheira afirma ter sido realizado em negativa. A 

conselheira relata que houve invisibilidade no processo. A conselheira Geralda Lopes 

Resende ressaltou e questionou quanto ao andamento do II PDPM e a necessidade de 
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nomeação de Comitê para andamento de tal. Passado isso, a conselheira retoma o 

questionamento colocado pelo parecer técnico da AJL em que é exposta a necessidade de 

convocação de novas eleições para designação da Presidência do CDM. A conselheira 

questiona se existem interessadas pelo poder público e que se colocará novamente enquanto 

candidata pelo poder público. A conselheira questiona também quanto a possíveis oposições 

relacionadas a seu nome enquanto indicação. O colegiado do CDM se posiciona que tal 

proposição é infundada.  A Vice-Presidente Lúcia Bessa enfatiza na discussão que devem ser 

enfatizadas nesse processo as questões legais e legislativas, para que não incorram penas 

administrativas e legais ao CDM. A Conselheira suplente Raissa Rossiter expôs seu respeito 

quanto a conselheira Geralda Lopes Resende e reitera que o tema relacionado ao chamamento 

de novas eleições deve ser tratado com absoluta serenidade, maturidade, comprometimento e 

qualificação perante às conselheiras e ao trabalho do CDM. A citada expôs ainda que o I 

PDPM foi concluído e apresentado relatório sobre as ações desenvolvidas, bem como 

publicado em mídia de internet para acesso. Raissa informou ainda que o I PDPM foi 

apresentado em solenidade que ocorreu na Casa da Mulher Brasileira. O CDM foi 

devidamente convidado enquanto partícipe do processo. Informa ainda que relacionado aos 

encaminhamentos relacionados ao II PDPM todas as providências serão tomadas de maneira 

célere, bem como informadas ao CDM. Levantou-se ainda o questionamento de que o II 

PDPM seja desenvolvido de maneira estratégica e que possa avançar com ações mais 

factíveis.  Retomando quanto ao processo relatado quanto à novas eleições, Jaqueline Viana 

de Mesquita retoma que ocorreu precedente aberto pela sociedade civil em duas substituições, 

mas em comum acordo do CDM, convocaríamos novas eleições. A conselheira Beatriz 

Helena Matté Gregory procedeu com a leitura do artigo 19, Decreto de nº 35.914, de 15 de 

outubro de 2014, em que expõe que a presidência será deliberada em colegiado, além disso, 

atentar ao fato de que é preciso uma sessão específica para esse fim. O CDM deverá ser 

devidamente informado para exposição de seus votos. Atentou ainda quanto à questão da 

paridade de gestão da sociedade civil e poder público, atentando principalmente quanto às 

designações relacionadas ao poder público, em razão do CDM possuir papel de controle 

social. Solicitou transparência quanto às designações relacionadas ao poder público e que isso 

seja apresentado ao CDM, a fim de garantir os interesses do Conselho. Nesse ínterim, a 

conselheira Camila Cardoso de Melo Prando expõe que para as designações relacionadas ao 

poder público existem questões de ordem política que não podem ser desprezadas, no entanto, 

não devem interferir nos interesses do CDM. A conselheira pontua ainda que o parecer da 

AJL cita o princípio da legalidade administrativa em que define que não podemos decidir 

aquilo que não está previsto legalmente, mas o artigo 33 do decreto de nº 35.914 de 15 de 
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outubro de 2014, prevê que os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo 

Conselho, ouvida a Presidência. Prossegue informando que o Regimento prevê sobre normas 

legais que casos omissos sejam decididos pelo próprio Conselho. E transportar essa decisão, 

como AJL se posiciona, trabalha na condução para a eleição. A conselheira coloca que se não 

tivesse o artigo 33 a única possibilidade seria efetivamente a eleição. Prossegue alegando que 

o citado artigo em questão coloca a situação de a vacância da presidência e delibera dois 

encaminhamentos: a) A vacância será decida através de decisões anteriores, que a segunda 

candidata vai ocupar a vaga; b) Realizar novas eleições. A conselheira Beatriz Helena Matté 

Gregory evidencia que existe previsão regimental em que o CDM atenda aos critérios de 

alternância entre sociedade civil e poder público e que, portanto, seria interessante realizar 

nova eleição em que a participação do poder público gozasse de nova oportunidade e 

argumentação, e que em detrimento disso poderá delongar o processo. A conselheira frisa que 

tais decisões devem ser deliberadas em presença de quórum mínimo, para dar mais 

legitimidade.  A conselheira Geralda Lopes Resende expõe que não é de deliberação do 

Governador a escolha da Presidência, a decisão é determinada pelo CDM. A Secretária 

Adjunta Joana d´Arc Alves Barbosa Vaz de Mello relatou que é preciso ter foco no tocante às 

questões relacionadas às mulheres e que é necessário compromisso no tocante ao 

compromisso no desenvolvimento da política para mulheres. Expõe ainda que relacionado à 

legalidade, o CDM é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e ao deliberarmos algo em contrário 

aos dispositivos legais, podemos incorrer em responder legalmente. Sendo assim é necessário 

cautela e diálogo nesse sentido. A convidada relata ainda que é desafio para o CDM, se 

consolidar e fortalecer para abertura da discussão de um novo modelo para o colegiado. A 

conselheira Renata de Sousa Beltrão expõe que as conselheiras já foram designadas e a 

importância de não delongar a tomada de decisão quanto à Presidência, principalmente no 

tocante à disposição de recursos escassos no próximo ano, pois é ano eleitoral. A conselheira 

Camila Cardoso de Melo Prado solicita o encaminhamento para que seja realizada nova 

consulta a AJL, questionando sobre a interpretação do artigo 33 do regimento. A Secretária 

Adjunta Joana d´Arc Alves Barbosa Vaz de Mello cita que a AJL orienta e o órgão gestor não 

possui a função de cumprimento, mas assume pela ação em contrário. A conselheira Geralda 

Lopes Resende relata que o regimento do CDM traz erros em algumas nomenclaturas, como 

por exemplo, o Govenador não nomeia e apenas designa em ato administrativo. Sendo assim, 

a designada enquanto Presidenta é a Sra. Marcia de Alencar.  Portanto, quem convoca 

reuniões não seria a Vice-Presidente Lúcia Bessa e sim a Dra. Márcia de Alencar. A Vice-

Presidente retoma a palavra e posiciona que em favor da legalidade seja realizada nova 

consulta a AJL considerando o artigo 33 do regimento e considerando o apontamento da 
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conselheira Geralda Lopes Resende. Após a consulta será realizada reunião extraordinária 

para leitura do novo parecer e posteriores deliberações. A conselheira Jaqueline Viana de 

Mesquita sugere que sejam incluídas as atas 50 e 53 ao novo parecer, onde trata das 

substituições da presidência. A conselheira Camila Cardoso de Melo Prado sugere que sejam 

realizadas duas reuniões, uma com conhecimento do parecer e outra para realização de novas 

eleições. A conselheira Elbia Pires de Almeida expõe que a eleição precisa ser deliberada em 

reunião específica. A Vice-Presidente Lúcia Bessa expõe que a eleição para presidência pode 

ser realizada na sequência. Sendo assim, a citada encerra a reunião agradecendo a todas. Nada 

mais havendo e, para constar, eu Ana Paula Pereira Paes e Cinthya Barroso de Sousa, redigi, 

lavrei e datei a presente ata, que vai assinada por mim e pelas demais conselheiras presentes 

na reunião.  


