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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 

809 do Anexo do Buriti, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início às 5ª Reunião 

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

conselheiras Ana Liési Thurler, Ana Paula Benete Crozué, Beatriz Helena Matté Gregory, 

Carla Simone da Silva Borges, Cinthya Barroso de Sousa, Isa Araújo Leal, Jaqueline Viana de 

Mesquita, Joana d’Arc Alves B. Vaz de Mello, Katharina de Lourdes Costa Meneses, Laerzi 

Inês de Souza Chaul, Márcia Roberta Vieira Matos, Miriam Marques Nery, Raissa Alessandra 

Rossiter, Silvania Oliveira Rocha, as convidadas Sonia Pereira dos Reis Silva, Luciana 

Santana Leão e Ilda Ribeiro Peliz, Secretária da SEDESTMIDH, além de Daniele Medeiros 

Moreira, Secretária Executiva e, Taline Braz de Queiroz, Assessora, ambas do CDM/DF. 

Justificaram a ausência as conselheiras Wilma dos Reis Rodrigues, Maria Auxiliadora da 

Silva Benevides, Vera Lucia Bezerra da Silva, Camila Cardoso de Mello Prando, Rumiko 

Tanaka, Sandra Gomes Mele, Alessandra Zillig de Paiva dos Santos, Lúcia Divina Barreira 

Bessa Martins, Samara Regina da Silva Nunes e Ducielly Nobrega de Almeida. A Presidente 

Geralda iniciou a reunião fazendo os devidos agradecimentos e dando as boas-vindas à 

Secretária da SEDESTMIDH Ilda Ribeiro Peliz. Em seguida, cada conselheira se apresentou e 

falou sobre o órgão que representa, além da Secretária Ilda. Considerando o tempo lavado 

para as apresentações, ficou acordado que a pauta previamente estabelecida seria apenas 

explicada e tratada de fato em reunião posterior. A Presidente Geralda informou que os 

debates acerca da alteração do regimento interno serão retomados, de forma que o regimento 

interno do CDM seja lei. Para tanto, a AJL será consultada sobre como será realizado o 

trâmite, pois o Conselho é vinculado à Secretaria da Mulher, hoje SEDESTMIDH. De acordo 

com a Presidente, será levado em consideração que o decreto de criação do conselho (Decreto 

11.036/88) não foi revogado e que o atual regimento interno (Decreto 33.136/2011) não é 

incompatível com o decreto de criação. Todavia, o novo regimento sendo lei será uma 

garantia a mais e para tanto, a Presidente já está tratando do assunto em âmbito legislativo. 
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Geralda agradeceu a presença da Secretária Ilda, a qual se colocou à disposição do CDM e 

ressaltou a importância dele. Raissa Rossiter informou que não recebeu o e-mail da 

convocação da reunião, e foi informada pelo Administrativo que foi solicitado há um tempo 

atrás que as convocatórias fossem enviadas para sua assessora. Solicitou então que os e-mails 

sejam enviados tanto para as assessoras quanto para as próprias conselheiras. Geralda 

asseverou que, no que diz respeito ao mês de março, o conselho deve se fazer presente em 

todas as atividades possíveis. Frisou que o conselho trabalhará em parceria com a 

Subsecretaria de Políticas para Mulheres e com a Secretaria Adjunta de Políticas para 

Mulheres, mas sempre lembrando seu papel fiscalizador. A conselheira Beatriz sugeriu que as 

reuniões sejam mais objetivas e seja evitada a convocação de reuniões extraordinárias, pois a 

maioria das conselheiras não pode ficar se ausentando do trabalho. Ficou acordado que a 

pauta da presente reunião será a da reunião ordinária marcada para o dia 22/04/2018 com 

acréscimos pertinentes, tal como o 2º PDPM e o plano de ação do conselho para o ano. Raissa 

explicou as ações programadas para o mês de março, dando destaque à solenidade que será 

realizada dia 08/03, no Salão Branco do Palácio do Buriti, onde serão feitas entregas, 

apresentações culturais e será apresentada uma exposição fotográfica, tudo alusivo às 

mulheres. Beatriz aproveitou para citar o Fórum Mundial da Água e Raissa informou que 

estão estudando a possibilidade de realizar alguma atividade na Vila Cidadã com os temas 

gênero e água e que aceita sugestões. Ana Paula Benete contou que já foi convidada pela 

Agência Nacional das Águas à falar sobre a questão de gênero e dar capacitação sobre o 

assunto, assim como já fez na UNB. A Conselheira Joana d’Arc lembrou que nesses casos, é 

sempre importante colocar a marca do CDM e do Brasília Cidadã para que as pessoas saibam 

que tem algo sendo feito, além de fazer a divulgação na internet para que haja visibilidade da 

questão de gênero e os debates sobre o assunto sejam motivados. Geralda comunica que na 

reunião da presidência anterior ficou sugerido que, na solenidade do dia 08, haja um espaço 

com assentos reservados para as conselheiras e que ela e Lúcia Bessa doarão cada uma um 

banner, os quais terão sua arte e frases decididas por e-mail. Há também a proposta para 
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impressão de 1000 panfletos para o dia 28 de março, além da tentativa de apoio da OAB para 

os materiais, questão a ser tratada pela Vice-Presidente Lúcia Bessa. Raissa solicitou que as 

decisões sejam comunicadas a ela para que o cerimonial do evento seja comunicado e 

informou que já vai verificar a questão dos assentos. Geralda continuou informando que há o 

plano para que no dia 28/03 seja feita a celebração dos 30 anos do conselho juntamente com a 

posse das conselheiras. Para tanto, é necessária a publicação da designação da Geralda como 

presidente no Diário Oficial, inclusive para nomear os membros de notório saber. A tesoureira 

Jaqueline informou que por enquanto não haverá a liberação do QDD para a confecção dos 

materiais e que ficou sugerido que, por enquanto, o procedimento seja feito com base em 

parcerias, inclusive com a OAB/DF. Jaqueline irá verificar a reserva do Salão Branco para o 

dia 28/03. Raissa solicitou que o próprio conselho confirme a presença das conselheiras para a 

solenidade do dia 08/03. A Presidente Geralda informou que as frases para o banner serão 

encaminhadas por e-mail para as conselheiras votarem e 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 

demais conselheiras presentes na reunião. 

 


