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ATA DA 6ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala 809 

do Anexo do Buriti, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 6ª Reunião Ordinária 

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

Paula Benete Crozué, Eliane Alves da Silva, Giuliana Hernandes Cores, Laerzi Inês de Souza 

Chaul, Lúcia Divina Barreira Bessa Martins, Márcia Roberta Vieira Matos, Maria Auxiliadora 

da Silva Benevides, Renata de Sousa Beltrão, Sandra Gomes Melo, Shirlene Costa, Sofia 

Gomes e, além de Daniele Medeiros Moreira, Secretária Executiva e, Taline Braz de Queiroz, 

Assessora, ambas do CDM/DF. Agna Alves Cruz, Thamiris Oliveira da Silva e Sônia Pereira 

dos Reis estavam presentes como convidadas, além de Conceição Aparecida e Ana Paula 

Damasceno, representando a SubPM. Justificaram a ausência as conselheiras Beatriz Helena 

Matte Gregory, Camila Cardoso de Mello Prando, Carla Simone da Silva Borges, Elbia Pires 

de Almeida, Jaqueline Viana de Mesquita, Miriam Marques Nery, Renata de Souza Beltrão, 

Rumiko Tanaka, Samara Regina da Silva Nunes, Tania Mara Campos de Almeida, Wilma dos 

Reis Rodrigues. A Presidente Geralda iniciou a reunião fazendo os devidos agradecimentos e 

iniciou a pauta com os informes. A Secretária Executiva apresentou ao pleno o caso da Senhora 

Orianna Ornella, que compareceu ao CDM/DF buscando ajuda para questões de violência 

institucional. A Conselheira Sandra solicitou um relatório do caso. Ficou acordada a 

convocação de uma reunião extraordinária, a qual será gravada, para conversar com ela e algum 

acompanhante e proceder os devidos encaminhamentos. A Presidente Geralda continuou a 

reunião comunicando o andamento do seu processo de nomeação. Informou que foi ao gabinete 

da SEDESTMIDH e foi informada que o processo já foi encaminhado à Assessoria Jurídica 

Legislativa – AJL. Sugeriu que seja elaborado um ofício em nome do conselho para tentar 

acelerar o processo, pois enquanto não estiver nomeada, não poderá fazer nenhum 

procedimento administrativo. Geralda comunicou que foi feito um trabalho extensivo para 

atualizar todas as atas e disponibiliza-las para conferência e assinatura. Todas foram 

encaminhadas por e-mail e estão impressas para assinatura. Comunicou posteriormente que 
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Ana Paula Damasceno e Conceição Aparecida estavam na reunião representando a Conselheira 

Raissa Rossiter e a Subsecretaria de Políticas para Mulheres – SubPM para tratar do II Plano 

de Políticas para Mulheres. Informou que foi realizada reunião a subsecretaria na qual foi 

decidido que do conselho, serão 04 representantes titulares da Sociedade Civil e 04 suplentes, 

sendo que a presidente Geralda integrará também a comissão como titular e a vice-presidente 

Lúcia Bessa como suplente. Além das 04 representantes, a comissão também será integrada por 

01 representante titular e outra suplente das entidades sindicais, quais sejam: CUT, CTB, 

CONTAG e UGT. Ofícios serão enviados por e-mail fazendo a convocação. A Presidente 

Geralda questionou quem possui interesse em ocupar uma das 04 vagas restantes e Sônia, Agna 

se apresentaram. Neste momento, Thamires se apresentou como indicada da UJS como 

conselheira e recebeu as boas-vindas do pleno. Manifestou interesse em fazer parte da comissão 

e a vaga restante foi reservada para alguma conselheira que não compareceu na reunião, mas 

tem interesse. Agna questionou se pode participar da comissão mesmo não sendo ainda 

conselheira. Lúcia Bessa esclareceu que o comitê, quando instituído, abrirá a seleção de várias 

entidades para participar. A função da comissão do conselho é estabelecer as diretrizes para o 

comitê. Geralda completou que indicará Agna e Sônia como conselheiras de notório saber, e 

assim não haverá impedimento caso as designações já tenham sido concluídas a tempo da 

instituição do comitê. Thamiris informou que ainda não é certeza que ela será a indicação 

definitiva como conselheira, mas que a UJS possui forte interesse em se manter participando 

do CDM/DF. Maria Auxiliadora (Dôra) afirmou que fez parte do I PDPM e que o processo foi 

bem inclusivo e miscigenado. Lúcia Bessa sugeriu que seja feito conforme anterior, através de 

audiências públicas e chamamento em canal comunitário à toda população. Conceição falou 

que no Relatório do I PDPM foi citado que o plano é um grande instrumento de políticas para 

mulheres, entretanto há um distanciamento entre os planos e sua aplicabilidade por questão de 

orçamentos, quantidade de servidores, etc. Sugeriu que seja incluída a SEPLAG por questões 

do Quadro de Detalhamento de Despesas e que constará por escrito que todas as ações serão 

construídas junto com o CDM/DF. Giuliana afirmou que o PDPM não deve ser limitados às 
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questões financeiras ou de disponibilidade de servidores e que cada secretaria deve incluir o 

plano em seu QDD, caso contrário não haverá avanço. Sofia frisou que o plano é um 

instrumento norteador e lembrou a importância da participação das Secretarias de Estado. 

Conceição completou informando que a participação da SEPLAG é importante justamente para 

orientação de inclusão do plano no QDD. Geralda, ao afirmar que reunião com muitas pessoas 

pode ser prejudicial ao andamento do plano, sugeriu que sejam criadas comissões com assuntos 

específicos. A primeira reunião da comissão do II PDPM ocorrerá dia 27/03/2018, às 14h, na 

sala 809 do Anexo do Buriti. Será encaminhado pela Secretária Executiva ofício convocatório 

às entidades sindicais. Seguindo a pauta, no dia 28/03/2018 será realizado o I Encontro da Rede 

de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres no IESB Oeste. Haverá uma divisão de 

quatro salas com diferentes temas e quatro painéis, sendo que um será dedicado ao CDM/DF. 

Geralda comunicou que a CODEPLAN produziu um mapa sobre a violência a partir de um 

levantamento de dados e Márcia explicou o procedimento de elaboração, onde foi questionado 

se está havendo comunicação entre os equipamentos da rede. A Presidente sugeriu que seja 

realizado um evento na região norte com organização do conselho e o Encontro da Rede de 

Enfrentamento seja focado nas demais regiões, havendo em cada evento a apresentação, pela 

Márcia, do mapa de violência. Ana Paula Damasceno informou que há a previsão de realizar 

um segundo seminário em outubro Márcia sugeriu que seja feito apenas um encontro da rede 

focando todas as regiões. Sandra sugeriu que o encontro realizado pelo conselho seja com a 

comunidade. Lúcia Bessa sugeriu que o encontro realizado pelo conselho será um preparatório 

para o evento de outubro da SubPM e que a partir de agora, todas as ações do conselho visem 

o II PDPM. Sugeriu também o assunto seja discutido pela presidência para poder encaminhar 

ao pleno. O pleno decidiu publicar nota de repúdio pelo assassinato da vereadora Marielle 

Franco e elaborou o documento a partir de esboço feito pela Vice-Presidente Lúcia Bessa. Com 

relação ao item da pauta que trata da legalização do conselho, Geralda relembrou a importância 

disso ser feito o quanto antes. Informou que a secretária executiva elaborou ofício para as 

entidades que não estão participando das reuniões, questionando o interesse em permanecer no 
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conselho. A sugestão é as que não responderem ou que não se manifestarem pela permanência, 

que sejam dispensadas e depois substituídas. As sugestões para integrar o conselho são: 

Coletivo de Mulheres com Deficiência, Comunidade Cigana Romani, Instituto Proeza, Coletivo 

de Mulheres de Terreiro e Rede Trans. O processo de dispensa das instituições será enviado à 

AJL para que não ocorra nenhuma ilegalidade. A Secretária Executiva fez uma sugestão com 

relação ao quórum para alteração do regimento. O Decreto 33.136/2011 estabelece que qualquer 

alteração no regimento interno deve ser aprovada por quórum de maioria absoluta. Ocorre que 

enquanto houver conselheiras designadas que não estão comparecendo às reuniões, o quórum 

jamais será atingido (número inteiro mais 01 de conselheiras designadas). Assim, foi sugerido 

que seja feita a dispensa das conselheiras ausentes com fundamento no regimento, para então 

convocar reunião para alteração do decreto, pois assim o quórum poderá ser alcançado. Geralda 

informou que ainda há 03 vagas a serem ocupadas de notório saber e, sendo elas de indicação 

da presidente, ela sugere que Sônia e Agna ocupem as vagas e as conselheiras concordaram. 

Solicitou que as conselheiras tragam sugestões de mais um nome para ocupar a última vaga de 

notório saber. Apresentou a proposta de criação de uma lei do conselho e informou que será 

convocada uma reunião extraordinária para discutir a questão. Após sair sua nomeação como 

presidente no Diário Oficial, será feita a indicação das conselheiras de notório saber e a dispensa 

das conselheiras não participantes. Lúcia Bessa comunicou que a Secretaria de Políticas para 

Mulheres da Presidência da República instituiu o programa “Rede Brasil Mulher”, que é uma 

junção de entidades de todo o país para implementar ações que diminuam e erradiquem a 

desigualdade entre homens e mulheres. Para isso, é feita um termo de cooperação entre a União 

Federal e a entidade que deseja fazer parte do programa. Sugeriu que o CDM/DF participe, para 

inclusive dar visibilidade ao conselho. Lúcia entrará em contato com os responsáveis para que 

encaminhem o termo de referência e a minuta para análise e assinatura. Sugeriu que o termo de 

cooperação seja assinado na comemoração de 30 anos do conselho. A Conselheira Laerzi 

comunicou que o Comitê de Tráfico fez uma proposta para reunião o conselho e as Secretarias 

de Estado para realizar uma ação para capacitar, sensibilizar e formar servidores para 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres Igualdade Racial e Direitos Humanos 

Conselho dos Direitos da Mulher 

 

 
 

 
 

 

 

Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal 

Anexo I do Palácio do Buriti – 8º Andar 

CEP: 70.075-900 

Fone: (61) 3403-4923 

 

 

identificação de tráfico de pessoas. Questionou se o CDM/DF possui interesse e o pleno 

confirmou. Para finalizar, a Presidente Geralda comunicou a exoneração da 2ª Secretária, 

Cinthya Barroso e sua saída do conselho. 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 demais conselheiras presentes na reunião. 

 


