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ATA DA 8ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 8ª Reunião Ordinária 

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

Alexandra Luciana Costa, Carla Simone da Silva Borges, Cláudia Maria dos Santos Ferreira, 

Jaqueline Viana de Mesquita, Laerzi Inês de Souza Chaul, Lúcia Divina Barreira Bessa Martins, 

Maria Rodrigues Rocha, Sheyla Cristina Costa Santos, Silvia Cristina Yannoulas, Sofia Gomes 

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 Beatriz 

Helena Matté Gregory, Daiane da Rocha, Giuliana Hernandes Cores, Maria Auxiliadora da 

Silva Benevides, Mirian Marques Nery, Samara Regina da Silva Nunes, Sandra Gomes Melo. 

A Presidente Geralda iniciou a reunião dando boas-vindas às conselheiras e solicitou à 

Secretária Executiva a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada pelas conselheiras 

presentes após pedido da conselheira Alexandra pediu para que sua fala fosse reescrita de forma 

a ficar mais clara. A Presidente Geralda comunicou que, com relação ao projeto de lei do 

conselho, o mesmo foi novamente discutido em Reunião da Presidência, tendo sido feito 

acréscimos. O documento foi passado para conhecimento das conselheiras. Jaqueline informou 

que no dia 21/05 será inaugurado o espaço de convivência do Anexo do Palácio do Buriti, onde 

haverá exposição de artesanato, oficinas e ressaltou a necessidade do conselho estar 

representado no evento com um estande. Lúcia Bessa se ofereceu para ficar pelo período da 

manhã e Geralda Lopes pelo período da tarde. Laerzi convidou as conselheiras para 

participarem da caminhada em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no dia 

18/05, às 09h em Samambaia. Thais informou que no dia 19/05, no Parque da Cidade, será 

realizado o evento Show pela Vida com crianças de escolas públicas, instituições e comunidade. 

A Vice-Presidente Lúcia Bessa informou que recebeu na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
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o título de Cidadã Honorária e agradeceu a presença da Presidente Geralda na cerimônia 

compondo a mesa. Aproveitou para dividir a honra com o CDM e comunicou que estará 

presente no 2º Encontro Nacional de Direitos Humanos em Fortaleza. Alexandra informou que 

foi realizada reunião com os chefes dos equipamentos da mulher para tratar do impacto da greve 

dos assistentes sociais. Alguns locais estão sem condição de realizar atendimentos, apenas 

fazendo os acolhimentos. Informou também que foi iniciada a obra na Casa da Mulher 

Brasileira e que os acolhimentos inicias estão sendo feitos na DEAM por um psicólogo. Lúcia 

Bessa ressaltou que a OAB está preocupada com a greve e questionou a posição do governo 

com relação à greve e o andamento das negociações. Alexandra informou que a SUBPM não 

está participando das negociações, e sim o gabinete da SEDESTMIDH. Com relação à Casa da 

Mulher Brasileira, Lucia questionou a data em que as obras iniciaram. Alexandra respondeu 

que o início foi dia 08/06 e que haverá uma reunião para discutir previsão de término. Lúcia 

solicitou que os atendimentos iniciais que estão sendo feitos na DEAM sejam feitos por uma 

mulher, pois não é cabível que uma mulher que busca atendimento após uma agressão tenha 

seu primeiro atendimento feito por um homem. Alexandra informou que não há como 

estabelecer que os atendimentos sejam feitos apenas por mulheres, inclusive pela seleção ser 

feita através de concursos públicos. Sheila contou que acompanha a situação e que as avaliações 

do atendimento feito pelo psicólogo têm sido muito positivas e que o profissional é muito 

qualificado. Ressaltou ainda que os atendimentos são opcionais, porém não tem conhecimento 

nenhuma recusa ao atendimento, inclusive pelo fato do profissional ser homem. Lúcia ressalta 

que se preocupa pela questão do 1º contato após a violência, porém se as mulheres estão de 

acordo e satisfeitas com o serviço não há problema, caso contrária a OAB e o conselho enviarão 

ofício cobrando que o atendimento seja feito por uma psicóloga. Laerzi contou que, em 2009 

as vítimas de agressão eram atendidas no Centro de atendimento à mulher também por homens, 

porém houve relatos de mulheres que se sentiram constrangidas em relatar as situações de 

violência. Alexandra ressaltou que é importante lembrar que o psicólogo embora seja homem, 

é um profissional preparado para a situação, sendo que a maioria dos psicólogos são homens e 
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que há anos os atendimentos são feitos nessas condições. Thais lembrou que o momento é de 

greve e que é comum ocorrer realocações, então a situação deve ser analisada com mais 

cuidado, além de que o olhar deve ser para a mulher vítima de agressão, e não para o psicólogo. 

Jaqueline disse que a conversa com homem é mais constrangedora, embora no 1º contato a 

mulher esteja tão vulnerável que não possui condições de procurar outro profissional. Laerzi 

sugeriu que o grupo Maria da Penha da Ceilândia possui psicólogas, e sugere que seja feita 

parceria para as profissionais atenderem pelo governo. Geralda sugeriu que um grupo do 

conselho faça uma visita à DEAM e à Casa Abrigo para avaliar a situação. Alexandra se 

manifestou no sentido de estar preocupada com a greve principalmente pelos atendimentos, 

pela questão da falta de profissionais. Lúcia sugeriu que o conselho oficie o governo e se 

apresentou para elaborar a minuta, solicitando que todas as providências sejam tomadas para 

resolver a situação. Dando prosseguimento à reunião, Geralda sugeriu que a reunião 

extraordinária para tratar do caso da Orianna Ornella seja marcada para o dia 29/05, às 15h para 

análise de documentos e a partir das 16h com a presença da mesma. As conselheiras 

concordaram. Geralda informou que comissões de trabalho serão formadas para que, iniciados 

os trabalhos, as rodas de conversa podem começar nas cidades satélites. Comunicou que foi 

encaminhada proposta de emenda parlamentar e projeto para solicitar recursos financeiros para 

o conselho. O projeto encaminhado pela Secretária Executiva possui o valor de R$ 250.000,00 

para a realização de seminários, palestras e workshops para tratar os mais diversos tipos de 

violência contra o gênero feminino, devendo ser um trabalho continuado de várias ações em 

diversas regiões administrativas. Sobre a celebração do aniversário de 30 anos do CDM, a 

sugestão é que seja realizada em agosto, após a designação das conselheiras. Uma comissão 

será designada para tratar do tema. A Presidente Geralda realizou a leitura do plano de ação e 

as sugestões de comissões, sendo que a presidência estará em todas. Informou que as Rodas de 

Conversa serão realizadas nas cidades satélites, onde as mulheres terão suas reivindicações 

ouvidas e o II PDPM será tratado. Sofia disse que há uma Kombi disponível para transporte 

para as rodas de conversa.  Silvia manifestou interesse em participar da comissão de cursos de 
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capacitação, considerando ser representante da NEPEM. Geralda informou que está aplicando 

questionário de gênero feminino e que Wilma sugeriu que seja aplicado em nome do conselho, 

e as conselheiras concordaram. 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) 

 


