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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER- CEDM/RO

 

 
O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER- CEDM/RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 3.575, DE 23 E
JUNHO DE 2015 bem como pelo Regimento Interno Decreto nº 21.077, DE 26 DE JUNHO DE 2016, arquiva na Secretaria do CEDM a Ata da
Reunião Ordinária realizada no dia 11/08/2022, que após lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros presentes,
conforme lista de presença abaixo.
 

Local: Data: Hora de início: Duração:

Casa dos Conselhos Estadual e Plataforma Zoom  11/08/2022 09h
 

03:01:53
 

 

Presidente:
 
Sandreia Silva Costa

 

Membros Presentes (0):

 
Governamentais (04):

 

 
Sociedade Civil (05):

 

Adriana Leite de Oliveira Maia, �tular e
Juliana Brilhante Lima, Suplentes (SEAS);
Jancineide Maria da Silva, �tular (SEDUC);
Amanda Ferreira Levy, �tular (SESDEC);
Irisvone Luiz de Magalhães, suplente
(EMATER).

Ana Carla Pereira da Costa, �tular
(FECAUBER); lLaura Cris�na Anastácio
Rodrigues, �tular (CRESS);  Thais de Lima
Gonçalves, �tular e Raimunda Denise
Limeira Souza, suplente (AMATEC);
Sandreia Silva Costa, �tular e Mirian
Rodrigues Pedrosa, suplente (UBM);
Pâmela Roberta Rodrigues de Souza, �tular
e Kellen Cris�na Leite, suplente (OAB).

En�dades/Órgãos Ausentes (1):
 

SINTERO.

Faltas Jus�ficadas (2):
 

SEAGRI, SESAU.

Convidados Presentes (0):  

Assessor Execu�vo:
Registro da Reunião: Gecivoni Cardoso Vizoni

 

O�cio de Convocação:
O�cio nº 3786/2022/SEAS-CEDM - SEI nº 0031068480.

 

 

PAUTA DA REUNIÃO

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 182 
Disponibilização: 22/09/2022 
Publicação: 22/09/2022 



Nº Descrição:  
Assis�r na gravação:

 
1   Cons�tuição das Comissões; 00:15:00

2 Plano de Ação da SEAS com uso do recurso do FUNEDM para 2022 (ATUALIZADO). 00:48:56

3 Informes Gerais.  

 

RESUMO DA DISCUSSÃO DA REUNIÃO

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, no formato híbrido, sendo presencial na Casa dos 
Conselhos e on-line pela a plataforma Zoom, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
convocada por meio do O�cio nº 3786/2022/SEAS-CEDM - SEI nº 0031068480 e conduzida pela Conselheira Presidente do CEDM e 
Titular da UBM Sandreia Silva Costa, e par�cipação das seguintes Conselheiras: Adriana Leite de Oliveira Maia - Titular e, Juliana 
Brilhante Lima, suplente da SEAS, Jancineide Maria da Silva- Titular da SEDUC, Amanda Ferreira Levy- Titular da SESDEC (on-line), 
Irisvone Luiz de Magalhães, suplente da EMATER (on-line), Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Titular (on-line) e, Suely Passos de 
Souza, suplente do CRESS 23º Região (on-line), Ana Carla Pereira da Costa, Titular da FECAUBER, Thais de Lima Gonçalves, Titular 
e, Raimunda Denise Limeira Souza, suplente da AMATEC, Miriam Rodrigues de Souza, suplente da UBM, Pâmela Roberta 
Rodrigues de Souza, Titular e, Kellen Cris�na Leite, suplente da OAB (on-line). Contou também com a presença da Assessora 
Execu�va do CEDM, Gecivôni Cardoso Vizoni Maviana de Carvalho Nascimento. Houveram faltas jus�ficadas das representantes da 
SEAGRI e SESAU. As Conselheiras se reuniram para apreciar e deliberar a seguinte pauta: 1. Cons�tuição das Comissões; 2. Plano 
de Ação da SEAS com uso do recurso do FUNEDM para 2022 (ATUALIZADO); 3. Informes Gerais. A presidente deu boas vindas a 
todas, e informou que as reuniões da nova gestão serão realizadas conforme calendário aprovado no início do ano, e devido a 
processo eleitoral da nova gestão, as reuniões anteriores foram suspensas. Antes de entrar na pauta, a Presidente ques�onou 
sobre o posicionamento do Diretor Técnico da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social- SEAS que entrou 
em contato via whatsapp e solicitou uma reunião com a mesma para tratar a respeito da eleição do Conselho, do cancelamento da 
Cerimônia de Posse que estava agendada para dia 18/07/2022 que não aconteceu. A mesma explicou que o cancelamento se deu
em respeito à ausência de quatro en�dades, cujo os representantes não puderam comparecer e informou ainda que não iria fazer 
reuniões unilateral com a SEAS. Em razão disso, informou às Conselheiras, que entrou em contato com o Ministério Público, OAB, 
Ouvidoria da OAB para pedir orientação quanto a esse �po de comportamento, e foi orientada pela Drª Tânia a fazer a denúncia se 
es�ver sen�ndo que está sofrendo assédio moral em razão das mensagens recebidas. Sandreia disse que está esperando do 
Diretor Técnico oficiar o Conselho com todos os ques�onamentos e, em seguida, irá trazer para o colegiado e, se todas aprovarem, 
será encaminhada ao Ministério Público e, esclareceu que o Conselho é vinculado a SEAS e não subordinado a ela, o Conselho tem 
autonomia. No que se refere ao item 1 da pauta, Sandreia explica que as Comissões Temá�cas serão fundamentais para discu�r 
cada seguimento das polí�cas das mulheres, podendo ser compostas por no mínimo três membros. Dito isso, a cons�tuição das 
Comissões Temá�cas ficaram compostas da seguinte maneira: I- Comissão de Implantação e Implementação dos Conselhos 
Municipais: SEAS, SEDUC, EMATER, SEAGRI, UBM, CRESS, OAB, AMATEC e SINTERO. II- Comissão de Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher: SEAS, SESDEC, SESAU, SEDUC, AMATEC, FECAUBER, OAB, SINTERO e UBM. III- Comissão de Geração de Trabalho 
e Renda: SEAS, SEDUC, FECAUBER, CRESS e UBM. IV- Comissão de Polí�cas Públicas de Igualdade e Gênero: SEAS, SEDUC, 
FECAUBER, AMATEC e UBM. V- Comissão de Finanças, Normas e Regulamentação: SEAS, SEDUC, UBM, OAB, CRESS. A conselheira 
Thaís da AMATEC solicitou os relatórios das Comissões da gestão anterior. A conselheira Sandreia informou que são vários 
relatórios e que irá disponibilizar um relatório geral assim que concluir. A conselheira Adriana da SEAS informa que tem uma Ata 
que as coordenadoras das Comissões da gestão anterior apresentaram, que dá para ter uma noção da atuação das Comissões. 
Sandreia solicitou a disponibilidade do processo para conhecimento do colegiado e, pontuou a importância das Conselheiras 
realizarem as demandas do Conselho nas unidades fazendo uso dos crachás para fins de iden�ficação e, solicitou para Assessora 
verificar o andamento da confecção dos mesmos. A conselheira Ana Carla da FECAUBER relata a dificuldade em 
inspecionar/fiscalizar os estabelecimentos prisionais, vez que a violência ocorre diariamente, cujo agressores são os próprios 
policiais penais e que a única maneira de saber da ocorrência dessas violências é ouvindo as ví�mas. A conselheira Thais da 
AMATEC se disponibilizou a oferecer um curso de capacitação de Inspeção nas Unidades Penitenciárias para as conselheiras 
presentes na reunião. Sandeia sugeriu colocar o assunto como pauta na primeira reunião da Comissão, e informou ainda que, 
como Conselho, precisamos garan�r os direitos humanos da ví�ma. Thais verbaliza que a ideia do curso "Inspeção Penitenciária" é 
coletar informações e oficiar a Secretaria de Jus�ça, e reforça dizendo que é importante uma ar�culação estratégica não muito 
divulgada e frisou a respeito do Conselho de Comunidade que tem obrigação de realizar as vistorias e a Defensoria Pública que são 
órgãos que podem fazer esse acompanhamento. A conselheira Raimunda informou que a AMATEC apresentou um projeto para o 
Conselho Estadual de Saúde de "Monitoramento das Polí�cas de Saúde à Mulher do Estado de Rondônia", com obje�vo de 



trabalhar em conjunto com o Conselho dos Direitos da Mulher, bem como com outras en�dades e associações da sociedade civil e, 
informou ainda que já existe uma mobilização de fiscalização nas unidades de saúde e polí�cas implementadas em cada 
Secretaria. O Projeto visa interações com a rede de enfrentamento a violência contra a mulher e a polí�ca de saúde. Sandreia 
sugeriu colocar na próxima pauta a discussão desse projeto para ver de que forma se pode trabalhar. Referente ao item 2 da 
pauta, Adriana informou que houve uma aprovação anterior do plano de ação da SEAS, mas segundo informações do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, a V Conferência Nacional de Polí�cas para Mulheres será adiada para 2023 e que o recurso do 
fundo seria importante ser executado e, em razão dessa informação propôs uma subs�tuição da ação com uso de recurso no valor 
de R$ 51.750,00 que iria contemplar a realização da referida Conferência tanto etapa Estadual como Nacional, para contemplar a 
2ª Capacitação do Programa Mulher Protegida. A mesma fez a leitura do quadro resumo do plano de ação da SEAS, versão 
aprovada anterior x versão atualizada ID 0030892194: referente a manutenção do Ônibus Lilás o valor de R$ 33.505,00 (trinta e 
três mil quinhentos e cinco reais) permaneceu, e informou que foi emi�da nota de empenho, a empresa fornecedora do módulo 
informou que a esta peça já está chegando em Porto Velho, e após isso, será realizada a aquisição dos pneus. Em relação a etapa 
estadual a mesma verbalizou que está relacionado a questão da hospedagem, locação do auditório, alimentação dos par�cipantes 
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) bem como o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para custear as passagens 
das Delegadas Estaduais irem para a etapa nacional, totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) valor este que 
segundo a quadro apresentado foi atualizado R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais) para 2ª capacitação 
do Programa Mulher Protegida (alimentação/hospedagem). Referente a úl�ma etapa do "Projeto O que Te Move" no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) de diárias, com mudança do obje�vo, sendo reuniões descentralizadas nos municípios com o Conselho 
Municipal de Direitos da Mulher ins�tuído. Por fim, referente a aquisição de materiais permanentes e de consumo para atender o 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher o valor de R$ 24.900,00 permaneceu e veio a ser atualizado para R$ 25.150,00 (vinte e 
um mil, cento e cinquenta reais), e disse que a aquisição desses materiais está tramitando. Ademais, Adriana apresentou também 
o quadro detalhado ID 0030892395, explicou que a questão do notebook foi para adesão da ata, que houve uma breve demora 
pois na ata consta um �po de qualificação desses produtos e o fornecedor �nha apenas produtos superiores. Sandreia disse que o 
conselho não �nha ata, conseguiu modelo com a EMATER que passou para SEAS e que o processo parou. Adriana falou que o 
processo está tramitando e, houve sim todo uma ar�culação para fazer adesão à ata e a par�r daí o setor de compras da SEAS 
realizou todos trâmites necessários, inclusive tem Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. Thais perguntou: - qual modelo de 
compra desses equipamentos? Adriana disse: Adesão a ata. Thais verbalizou que os processos não estão transparentes e mostrou 
insa�sfação quanto ao andamento desses processos. Adriana informou que existe um processo que está correndo e que pode 
fornecer sem problema nenhum. Que em razão da jus�fica�va do vencedor que no momento da composição da ata apresentou 
um produto e no momento de fornecer teria um produto superior. Deste modo, o fornecedor disponibilizará o produto de maior 
qualidade e que ficaria resolvido em até 60 (sessenta) dias. Adriana informa que existe um processo na aquisição de materiais 
permanentes e de consumo, e que já foi emi�da a Nota de Empenho e estaria aguardando as trata�vas da Gerência de Compras. 
Laura disse que os quatros processos que o Conselho solicita a aquisição dos materiais estão parados na SEAS-CODH e perguntou 
da Adriana se a mesma poderia fornecer esses processos para o Conselho acompanhar. Adriana disse: Sim. Sandreia solicitou um 
relatório de todos os processos abertos pela SEAS-CEDM. Adriana explica que as solicitações foram feitas por meio de dispensa de 
licitação, o que demandou tempo. A conselheira Raimunda acrescenta que se tem um Conselho delibera�vo mais que nada é 
executado, sendo uma falta de respeito com a gestão. Em relação aos processos que o Conselho fez as solicitações, Adriana se 
comprometeu até o dia seguinte a dar resposta ao andamento e relacionar os processos que estão tramitando. No que diz 
respeito ao Programa Mulher Protegida, a conselheira Adriana informa que a foi ins�tuído 29 de novembro de 2021 pela Lei 
Estadual nº 5.165, sendo um programa estadual voltado para o enfrentamento da violência contra a mulher no sen�do de prestar 
uma assistência à família na pessoa da mulher ví�ma de violência domés�ca e familiar, especialmente a que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social acompanhado ou não de dependentes; A conselheira Adriana informa que o programa já se 
encontra em execução nos 52 municípios do Estado de Rondônia, e já cadastrou 641 mulheres, sendo 07 menores de 18 anos; dos 
bene�cios são o auxílio financeiro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dividido em seis parcelas ou em uma única parcela 
no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) no caso em que a beneficiária optar pelo deslocamento interestadual, de 
modo a resguardar a sua segurança. Explicou que o outro bene�cio é assistência e o acompanhamento psicossocial pelas equipes 
de referência técnicas nos Municípios par�cipe e, por fim, a oferta de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento profissional 
voltado a o empreendedorismo e à empregabilidade. O programa conta com 83 técnicos, que fazem parte da equipe de referência 
técnica dos órgãos assistenciais que seria CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; o município que não 
�ver CREAS, a mulher pode procurar o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Adriana informou ainda, que em 2021 no 
lançamento do programa foi realizada a 1ª capacitação para os técnicos, como também a rede da Assistência, Segurança Pública e 
Jus�ça, as Delegacias especializadas de Atendimento à Mulher, a Patrulha Maria da Pena, do Judiciário com a presença do Tribunal 
de Jus�ça de Rondônia e ministração de palestra do psicólogo Cris�ano à Rede par�cipante, Ministério Público e Defensoria 
Pública. Houve convite ao CEDM e par�cipação dos Conselhos Municipais de Direitos de Porto Velho, de Jaru, de Cacoal no evento, 
com obje�vo de reforçar mais o atendimento ao público alvo da patrulha Maria da Penha. A conselheira Adriana disse que a 2ª 
Capacitação visa capacitar a rede de Atendimento voltado à Saúde, sendo os coordenadores das unidades básica de saúde, os 



coordenadores das unidades de saúde de média e alta complexa, Patrulha Maria da Penha prevista para acontecer nos dias 10 e 
11 de novembro de 2022, em Porto Velho, e os mesmos serão mul�plicadores das informações na respec�vas unidades de seus 
municípios. Sandreia disse que é responsabilidade do governo garan�r a capacitação do programa e que o recurso do Conselho é 
para garan�r o trabalho e Polí�cas Públicas que o Conselho aprova. A conselheira Ana Carla da FECAUBER perguntou à conselheira 
Adriana se houve oportunidade de cursos às mulheres da periferia como Residencial Orgulho do Madeira, Cristal do Calama. A 
conselheira Adriana informou que em março/2022 foi lançado Campanha de Prevenção à Violência Domés�ca e Familiar com 
oferta de cursos profissionalizantes para as mulheres residentes na zona leste do município de Porto Velho, através do IDEP - 
Ins�tuto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, com a finalidade de que haja uma prevenção e foram capacitadas 
251 mulheres. A conselheira Raimunda pediu a fala e disse que ninguém está contra o Programa Mulher Protegida, que esse é um 
programa da gestão do governo, e que não se pode contar com o orçamento do Conselho, sendo este para ser usado nas ações 
que o colegiado aprova, como por exemplo: na criação dos conselhos, fortalecer as ins�tuições da sociedade civil, para mais 
atuação no combate a violência contra a mulher e na defesa dos direitos da mulher, e que é necessário criar uma ação 
orçamentária própria para atender o Programa Mulher Protegida. A Conselheira Adriana mais um vez esclareceu ao colegiado que 
o FUNEDM tem por finalidade de propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, 
programas, projetos e ações voltadas à Mulher no Estado de Rondônia, conforme Lei Complementar nº 946/2017; e o Programa 
Mulher Protegida trata de polí�ca de estado no enfrentamento à violência contra a mulher, que veio a ser ins�tuído por lei. A 
conselheira Sandreia propôs que seja realizada a capacitação para as Conselheiras municipais de direitos da mulher e secretarias 
municipais da assistência social para que possam tenham condições em mobilizar a realização da etapa municipal da Conferência 
de Polí�cas para Mulheres. Diante disso, o colegiado não aprovou a aplicação do recurso do FUNEDM no valor de R$ 51.750,00 
(cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais) para custear a 2ª capacitação do Programa Mulher Protegida, ficando esse valor 
para custear a Capacitação voltada às Conselheiras Municipais de Direitos da Mulher a�vos e os que vierem a ser ins�tuídos como 
resultado do Projeto O Que Te Move e Secretarias Municipais da Assistência Social, de modo a mobilizar para a etapa da V 
Conferência Estadual de Polí�cas para as Mulheres, bem como segundo entendimento das Conselheiras nada impede a realização 
da Conferência Estadual mesmo que Conferência do Conselho Nacional tenha sido adiada para 2023. Adriana solicitou pauta para 
apresentar o Plano de Ação 2023 na próxima reunião ordinária para aprovação do Colegiado, e a conselheira Sandreia informou 
que deverá passar pela Comissão de Finanças. Nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a 1ª Reunião Ordinária do 
CEDM, no formato híbrido, da qual, para constar, eu, Gecivôni Cardoso Vizoni, lavrei a presente ATA, que vai ser assinada pela 
Conselheira e Presidente Sandreia Silva Costa e demais Conselheiras par�cipantes.

 

PAUTA - ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES

Nº Descrição:
 

Assis�r na Gravação:
 

1 Elaboração da Resolução da Cons�tuição das Comissões Temá�cas. 00:28:28
2 Solicitação dos processos referentes aos Relatórios das Comissões da Gestão de 2020-2022. 00:17:15
3 Verificar o andamento da confecção dos Crachás das Conselheiras. 00:32:16

4 Solicitação dos processos referentes a aquisição de materiais de papelaria, projetor de mídia, utensílios
domés�cos e equipamentos de informá�ca, tecnologia e afins. 01:02:18

5 Relatório dos Processos abertos pela SEAS-CEDM. 01:04:40
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Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.070786/2022-58 SEI nº 0031239594


