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ATA DA 9ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDM/DF 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas na sala 

400 do Anexo do Buriti, a Presidente Geralda Lopes de Resende deu início à 9ª Reunião 

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

conselheiras Maria Auxiliadora da Silva Benevides, Maria Rodrigues Rocha, Marcia Roberta 

Vieira Matos, Miriam Marques Nery, Giuliana Hernandes cores, Silvania Oliveira Rocha e 

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

Queiroz, Assessora, ambas do CDM/DF. Justificaram a ausência as conselheiras Alessandra 

Zillig de Paiva dos Santos, Ana Paula Benete Crozué, Alexandra Luciana Costa, Beatriz Helena 

Matté Gregory, Camila Cardoso de Mello Prando, Carla Simone da Silva Borges, Daiane da 

Rocha, Dulcielly Nóbrega de Almeida, Eliane Alves da Silva, Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz 

de Mello, Karoline Guimarães Castro Machado, Karoline Ribeiro Leal, Laerzi Inês de Souza 

Chaul, Márcia Guedes da Cunha de Martinez, Rumiko Tanaka, Sandra Gomes Melo, Scheyla 

Cristina Costa Santos e Shirlene Costa. A Presidente Geralda iniciou a reunião com os informes. 

Noticiou que algumas conselheiras participaram do II Fórum Brasília Cidadã no dia 19 de 

junho, o qual foi proveitoso inclusive pela quantidade de pessoas presentes. Contou que no 

período da tarde houve debates para os conselhos, sendo que o CDM/DF não foi convidado 

para se apresentar sob o argumento de não ter ações. Geralda disse que encontrou com Márcia 

Rollemberg no intervalo do evento e mencionou a falta de recursos do conselho. Durante o 

fórum, Márcia Rollemberg mencionou o CDM/DF e Geralda pediu a palavra para informar que 

o conselho tem entregas. Contou que é conselheira desde 2015, e neste tempo foram realizadas 

quatro conferências regionais e uma distrital sem recursos. Mencionou no evento os 

atendimentos realizados com mulheres que sofreram violência e que o II Plano Distrital de 

Políticas para Mulheres está sendo estruturado e cobrou recursos para a execução. Márcia Vieira 

sugeriu que seja elaborada uma nota de repúdio ao Fórum pela falta de consideração com as 

atividades do CDM/DF. A Presidente Geralda deu prosseguimento à pauta informando que, 
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sobre a comissão de reestruturação do conselho, o processo de designação e dispensa de 

conselheiras está em andamento, sendo que um novo formulário está sendo exigido para a 

nomeação, o que gerou atraso. O projeto de lei que altera o decreto de criação do CDM/DF 

(Decreto 11.036/88) já foi enviado para a Câmara Legislativa e está sendo encaminhado. Para 

a comemoração de 30 anos do conselho, está sendo planejada uma sessão solene para o dia 

30/08 na CLDF, além da posse das conselheiras que será feita no Salão Branco do Palácio do 

Buriti, na data provável de 17/08. Com relação aos materiais de divulgação do conselho, há a 

dependência de recursos financeiros, pois quase a totalidade do que foi direcionado ao CDM 

foi contingenciado. Ressaltou que foi solicitada uma reunião com a Secretaria da 

SEDESTMIDH para poder tratar do assunto financeiro, inclusive sobre uma emenda de R$ 

400.000,00 enviada pela Celina Leão destinada ao CDM/DF. Geralda questionou se mais 

alguém possui interesse em participar de alguma comissão do conselho. Com relação à 

comissão de capacitação, informou que já há proposta de um curso de formação para as 

conselheiras de políticas públicas a ser oferecido pela NEPEM, sendo necessário informar os 

pontos a serem abordados. Geralda sugeriu também um curso de formação em organizações da 

sociedade civil para tratar do marco regulatório das organizações. As Promotoras Legais 

Populares oferecerão oficina sobre tráfico de pessoas, sendo que em agosto será realizado um 

simpósio. No que diz respeito ao II PDPM, este já está em andamento, sendo que já estão sendo 

verificadas as ações que foram e que não foram realizadas. Serão realizadas rodas de conversas, 

em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Mulheres para a coleta de propostas. Geralda 

solicitou que as conselheiras da sociedade civil apresentem seu nome para ingressar no comitê 

do PDPM, já que o CDM ainda necessita de duas representantes. Jaqueline informou através de 

mensagem que averiguou a situação da emenda parlamentar e que o projeto financeiro precisa 

ser ajustado com urgência. As conselheiras presentes deram sugestões de itens para o projeto, 

tais como: recursos para as rodas de conversa, cursos de capacitação, material de comunicação 

visual. 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 
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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) 

 

 


