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ATA DA 5ª/2018 REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO CDM/DF 

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

do Anexo do Buriti, a Vice-Presidente Lúcia Bessa deu início à 5ª Reunião Extraordinária do 

Conselho de Direitos da Mulher do DF – CDM/DF, com a presença das conselheiras Beatriz 

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

da Rocha, Eliane Alves da Silva, Geralda Lopes de Resende, Isabel Cristina Rocha de Morais, 

Jaqueline Viana de Mesquita, Karolina da Silva Barbosa, Karoline Guimarães Castro Machado, 

Karoline Ribeiro Leal, Lúcia Divina Barreira Bessa Martins, Márcia Guedes da Cunha de 

Martinez, Maria Auxiliadora da Silvas Benevides, Miriam Marques Nery, Joana d’Arc Alves 

B. Vaz de Mello, Raissa Alessandra Rossiter, Samara Regina da Silva Nunes, Scheyla Cristina 

Costa Santos, Shirlene Costa, Vera Lúcia Bezerra da Silva, convidadas Ana Lúcia Correia da 

Silva, Sonia Pereira dos Reis Silva, Notório Saber Ana Liési Thurler, e Ana Paula Benete 

Crozué, as convidadas Sônia Pereira dos Reis Silva, Ana Lúcia Correia da Silva, além de 

Daniele Medeiros Moreira, Secretária Executiva e, Taline Braz de Queiroz, Assessora, ambas 

do CDM/DF. Justificaram a ausência as conselheiras Carla Simone da Silva Borges, Giuliana 

Hernandes Cores, Laerzi Inêz de Souza Chaul, Maria Rodrigues Rocha, Marly de Fátima 

Barbosa de Araújo, Thais Alves Moreira, A vice-presidente Lúcia Bessa deu boas vindas às 

conselheiras e mencionou a importância do respeito mútuo com as entidades que representam 

e entre si, e que o objetivo da reunião era de apenas eleger a nova presidente. Explicou que a 

representação da presidente é do poder público e a sua representação é sociedade civil 

(OAB/DF), portanto não poderia exercer o cargo de presidente do conselho efetivamente. 

Lembrou que com a exoneração de Márcia de Alencar o cargo de presidente ficou em vacância. 

Propôs que, para a eleição, cada candidata teria 03 (três) minutos para fazer sua defesa, além 

de uma outra conselheira para também defender sua candidatura pelo mesmo período de tempo. 

As conselheiras presentes concordaram com o método. A vice-presidente frisou que a reunião 

era exclusivamente para tratar da eleição e em seguida fez a leitura de quem estava apta a votar. 

Ana Paula Benete questionou porque estava como convidada e não como conselheira de notório 
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saber. A vice-presidente informou que a Ana Paula Benete não estava apta, pois sua nomeação 

não havia sido publicada no Diário Oficial do DF. As conselheiras Joana d’Arc Alves B. Vaz 

de Mello e Raissa Rossiter se posicionaram em favor de Ana Paula Benete, justificando que o 

conselho deveria suprir a situação e as demais conselheiras às apoiaram. Lúcia Bessa relembrou 

que o fato da designação da Ana Paula Benete não ter prosseguido foi devido ao acúmulo de 

atas sem serem sido aprovadas pelas conselheiras. A conselheira Joana d’Arc Alves B. Vaz de 

Mello argumentou que o conselho precisa reavaliar seu papel e sua gestão, pois os embates 

trazem uma imagem negativa ao conselho. A vice-presidente Lúcia Bessa cobrou compromisso 

das conselheiras para enfim, aprovarem todas as atas. As conselheiras decidiram fazer uma 

votação a favor da representatividade da Ana Paula Benete. Onze conselheiras concordaram 

que mesmo sem a legalidade formal da designação, Ana Paula Benete deve ser nomeada e ter 

poder de voto, e quatro conselheiras votaram contra. A convidada Sonia Pereira dos Reis Silva 

também se manifestou dizendo que o caso dela era semelhante ao de Ana Paula Benete. Lúcia 

Bessa explicou que a situação de Sônia Pereira dos Reis Silva era diferenciada, pois 

regimentalmente a entidade desta (povo cigano Romani) não tem representatividade no 

conselho, o que impossibilita sua participação efetiva no CDM/DF. Prosseguindo com a 

eleição, a candidata Geralda Lopes de Resende apresentou sua trajetória política na área de 

mulheres e suas experiências como vice-presidente dentro do conselho. A conselheira Shirlene 

Costa se apresentou para a defesa da candidata. A conselheira Joana d’Arc Alves B. Vaz de 

Mello também se apresentou como candidata à presidente e na sequência apresentou sua 

trajetória política na área de mulheres e suas experiências como conselheira em outros 

conselhos. A conselheira Raíssa Alessandra Rossiter se apresentou para fazer a defesa da 

candidata. Na sequência, a vice-presidente Lúcia Bessa chamou nominalmente cada eleitora 

para que manifestasse seu voto. Em seguida, foi feita a apuração de votos por Lúcia Bessa e a 

secretária executiva Daniele Medeiros, sendo eleita por tanto a candidata Geralda Lopes de 

Resende por onze votos. Em contrapartida, Joana D’arc Alves B. Vaz de Mello recebeu dez 

votos. Ana Paula Benete justificou seu voto e Márcia Guedes se posicionou quanto ao atual 
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regimento interno, que deve ser refeito em caráter urgente. A então presidente eleita Geralda 

Lopes de Resende foi parabenizada pelas conselheiras pela vitória. A Conselheira Joana d’Arc 

agradeceu os votos recebidos e disse que sente vitoriosa pois, embora não tenha vencido, 

recebeu dez votos mesmo não tendo feito campanha e se apresentando como candidata apenas 

no dia. Frisou que estará sempre lutando pelas mulheres e políticas públicas juntamente com o 

conselho. A presidente eleita agradeceu à todas as conselheiras e deu alguns avisos: dia 

22/02/2018 às 15 horas ocorrerá a audiência de política de atendimento à mulher a qual o 

conselho terá assento; a próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 22/03/2018, às 09 

horas. A Conselheira Samara Regina da Silva Nunes afirmou que é necessário fazer a leitura de 

justificativas de ausências no início de cada reunião. Jaqueline explicou rapidamente sobre o 

projeto dos alunos da UNB, e sobre a necessidade de liberação da verba para impressão do 

material gráfico. Nada mais havendo e, para constar, eu, Taline Braz de Queiroz, redigi, lavrei 

e datei a presente ata e por mim, Cinthya Barroso de Sousa, que revisei a presente ata, que vai 

assinada por nós e demais conselheiras presentes na reunião. 

  

 


