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Aos doze dias do mês de julho de 2021, às nove horas e vinte e seis minutos, por meio de videoconferência, u�lizando
o aplica�vo Google Meet (h�ps://meet.google.com/cev-qvpj-oap), modo gravado, reuniram-se na 4ª Reunião
Extraordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher - CEDM/RO, respeitando o distanciamento social, previsto
Decreto n° 26.134, de 17 de junho de 2021, o qual ins�tui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus – COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia. 
Estavam presentes as seguintes conselheiras: Sandreia Silva Costa (UBM - presidente do CEDM); Luzanira Morais De
Souza (CUT- Titular); Laura Cris�na Anastácio Rodrigues (CRIC-Titular); Gerdalva Araújo Vasconcelos - Titular (SEDUC-
Titular); Adriana Leite De Oliveira Maia (SEAS-Titular); Amanda Ferreira Levy (SESDEC- Titular); Diana Menezes Vieira
(EMATER- Suplente); Noemi de Souza Furtado Assumpção (GRES- Titular); Marli Rosa de Mendonça (OAB- Titular);
Rosenilda Ferreira de Souza (SINTERO – Titular). Ausência jus�ficada da SESAU, uma vez que informado no grupo
Whats do CEDM pela conselheira Priscila, estar sem internet na SESAU, não sabendo se conseguiria entrar. Passou-se,
então à leitura da seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação do Relatório alusivo ao Diagnós�co de Atendimento às
Mulheres em situação de Violência das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher em Rondônia,  oriundo de
Reunião virtual ocorrida em 13/05/2021 com os representantes das Delegacias Especializadas de Atendimento à
Mulher em Rondônia e das informações prestadas no formulário preenchido; 2. Leitura e aprovação do Relatório da
reunião com os Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres realizada no dia 20/05/2021; 3. Aprovação do
calendário de viagens e metodologia do Projeto "o que te move" em parceria com a Emater; 4. Apreciar e aprovar os
projetos básicos das Polícias Militar e Civil de Rondônia, e da SESDEC, que tratam de mecanismos no enfrentamento à
violência contra a mulher, para uso de recursos do FUNEDM condicionados à apreciação da Comissão de Finanças,
Normas e Regulamentação do CEDM/RO; 5. Apreciar e aprovar a redefinição do Plano de Ação da SESAU para 2021; 6.
Apresentação da Ação da SEDUC: implantação da Plataforma Revisa e inserção de temas alusivos ao Enfrentamento à
Violência contra a Mulher nas redações do ensino médio. A reunião iniciou com os cumprimentos da Presidente
Sandreia a todas as conselheiras e solicitou a leitura da pauta pela conselheira Laura. Depois de lido, a presidente
pediu que fossem lidos os relatórios pelas comissões. Quanto ao item 1. Com a palavra, a coordenadora da Comissão
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do CEDM, conselheira Adriana, fez-se a leitura do Relatório: Relatório
da Reunião com as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher de Rondônia. Aos treze dias do mês de maio
do ano de dois mil e um, às 10h00, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/RO) reuniu-se com os
representantes das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) existentes no Estado de Rondônia. A
reunião ocorreu de forma on-line, através da Plataforma Cisco Webex (h�ps://rondonia.webex.com/rondonia/j.php?
MTID=m31a1ea68650dd8f8b5575c84f6992045), para fins de cumprir das diretrizes do Decreto Estadual nº 26.038,
de 23 de abril de 2021, que ins�tui o Estado de Calamidade Pública e as medidas sanitárias e de distanciamento social
para prevenção da COVID-19. O convite se deu através do O�cio nº 974/2021/SEAS-CEDM (Processo SEI nº
0026.105054/2021-13), realizado para as DEAMs situadas nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal,
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, com o obje�vo de dialogar acerca das condições atuais de
atendimento à mulher ví�ma de violência domés�ca e familiar no estado de Rondônia, e diagnós�co da Rede de
Atendimento à Mulher local, uma vez que se faz necessária a união de esforços para o fortalecimento às polí�cas de
direitos às mulheres no enfrentamento a todas as formas de violência em Rondônia. Nesta reunião es�veram
presentes o Sr. Milton Santana da Silva, em que não se iden�ficou a qual órgão representava, o Sr. Delegado Fábio
Moura de Vicente, representante da DEAM de Rolim de Moura; o Sr. Delegado Júlio Paixão Neto, representante da
DEAM de Ji-Paraná; a Srª Delegada Solângela Barros Guimarães Ferreira, representante da DEAM de Vilhena; a Srª
Delegada Amanda Ferreira Levy, representante da DEAM de Porto Velho; o Sr. Delegado Júlio Ugalde, representante
da SESDEC; e, a Srª Delegada Fabiana May Brandani, representante da DEAM de Cacoal. Presentes as conselheiras do
CEDM/RO, srª Sandreia Silva Costa (UBM - Presidente do CEDM), Marli Rosa De Mendonça (OAB/RO - �tular), Adriana
Leite De Oliveira Maia (SEAS - �tular), Aparecida Meireles (SEAS - suplente), Gerdalva Araújo Vasconcelos (SEDUC-
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�tular), Priscila Bueno dos Santos (SESAU - �tular), Laura Cris�na Anastácio (Secretária Geral do CEDM) e Marilza,
(Secretária Execu�va do CEDM na CASAC). Ausentes os representantes delegados das DEAMs de Ariquemes e
Guajará-Mirim. A reunião iniciou com cumprimentos da presidente do CEDM/RO, Srª Sandreia Costa, seguida a
apresentação de todas que se faziam presente na reunião. E a conselheira Sandreia passou a palavra da reunião para
a conselheira Adriana Maia, do CEDM/RO, a qual também é coordenadora da Comissão de Enfrentamento a Violência
contra a Mulher, o que explicou o obje�vo da reunião e apresentou as perguntas que foram feitas no formulário on-
line disponibilizado no o�cio convite dessa reunião, e que também direcionariam a fala de cada representante. A Srª
Delegada Solângela, da DEAM de Vilhena, iniciou relatando que a rede de atendimento no município está fortalecida,
a qual é composta pela OAB/Subseção de Vilhena, Centro de Atendimento à Mulher, a Casa Abrigo, Patrulha Maria da
Penha, Ministério Público de Rondônia e os hospitais que atendem ví�mas de violência numa sala especializada. Sobre
o funcionamento da DEAM, o horário de atendimento é das 7h30min às 13h30min, de segunda-feira a sexta-feira, e
caso a mulher busque atendimento fora deste horário e nos finais de semana, a mesma é encaminhada para UNISP; e
acrescentou que até o ano de 2016, a DEAM funcionava 24h, entretanto, devido à falta de recursos humanos, �veram
que reduzir o horário de atendimento. Referente a abrangência do atendimento da DEAM, informou que atende os
municípios de Vilhena e Chupinguaia, bem como os distritos desses; sobre a rede de atendimento em Vilhena, a Srª
Solângela acrescenta a parceria que há entre o hospital regional, o qual tem uma sala especial para atendimento à
ví�ma de violência, uma vez que o Ins�tuto Médico Legal não possui estrutura para o exame de conjunção carnal e
outras prá�cas libidinosas. A reunião prosseguiu com a fala do Sr. Delegado Fábio Moura, da DEAM de Rolim de
Moura, o qual expôs o desconhecimento sobre a rede de atendimento, mas enfa�zou que o trabalho se dá
conjuntamente com os órgãos que se fazem necessários de acordo com a situação/caso, dentre eles destacou o Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS); enfa�zou a falta do retorno (contra referência) por parte desses órgãos,
sobre os casos encaminhados; referente a estrutura �sica da DEAM, informa que essa encontra-se em condições
precárias para atendimento à mulher que influem na ro�na da DEAM, porém busca-se sempre alterna�vas para fazer
a oi�va da ví�ma dentro das condições mais dignas possíveis, dando o exemplo que existe a falta de banheiro para as
ví�mas, tendo essas que compar�lhar o banheiro com os funcionários da delegacia; que a DEAM atende apenas o
município de Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela, sendo o horário de atendimento das 7h30 às 13h30, de
segunda a sexta-feira. O delegado acrescenta que “algumas demandas que se apresentam na DEAM não se tratam de
violência domés�ca contra mulher, o que acaba sobrecarregando o serviço, sendo necessário um trabalho de
sensibilização sobre o trabalho da delegacia. Além do mais, sobre o recurso humano da DEAM, o delegado acrescenta
que é insuficiente frente a demanda de trabalho”. O próximo com a fala foi o Sr. Delegado Júlio Ugalde, representante
da SESDEC, o qual enfa�za a preocupação da referida Secretaria com o funcionamento das DEAMs, bem como o
enfrentamento da violência domés�ca contra mulher, reconhecendo a necessidade das DEAMs funcionarem 24h, em
todos os municípios, mas que alguns fatores ainda impedem essas mudanças como a falta de servidor efe�vo para
atender a demanda; dificuldades de natureza orçamentária que impedem a contratação e atendimento a outras
demandas; as dificuldades com relação aos imóveis na Polícia Civil, onde nem todas as DEAMs estão localizadas em
propriedade do governo, o que pode ser fator que dificulta a manutenção dos imóveis alugados. O delegado Sr. Julio
acrescenta que “a ar�culação necessária para abertura de concurso público tem sido realizada desde 2018, mas que
somente em 2020, foi autorizado o concurso público, porém trata-se de um processo que requer tempo para se
concre�zar devidos às questões administra�vas”. Com a fala, a Srª Delegada Fabiana, da DEAM de Cacoal, explana que
“atualmente a delegacia está localizada num imóvel alugado uma vez que antes de 2018 se situava numa extensão da
polícia civil que não �nha condições para atender com dignidade às ví�mas. No imóvel atual, a DEAM compar�lha do
espaço com a Delegacia de Crimes Organizados (DRACO), em salas separadas, com corredor de espera, recepção, sala
de inves�gação, sala para atendimento psicológico, mas não tem profissional dessa área lotado para atender mesmo
com a realização de convênio com Ins�tuições privadas de Ensino Superior (IES) para atender a essa demanda, que em
razão da pandemia, o processo foi suspenso, uma vez que as a�vidades de estágio nas Ins�tuição de Ensino Superior
(IES) também foram suspensos; que durante a pandemia os atendimentos da delegacia con�nuaram com o
funcionamento normal das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira; e caso a mulher ví�ma busque atendimento em
horários que a DEAM não atende, esta é atendida pelas outras delegacias 24h, e no caso de necessitar de medida
prote�va, a mesma preenche um formulário, encaminhado posteriormente à delegacia para providências
necessárias”. Referente à rede de atendimento, a delegada informa que “no município tem a Casa Abrigo, CREAS e o
CRAS, e sempre que há necessidade esta DEAM faz os devidos encaminhamentos. Ademais, também possui a Patrulha
Maria da Penha, que atua na fiscalização e monitoramento do cumprimento das medidas prote�vas. Sobre a
abrangência do atendimento da DEAM, esta atende o município de Cacoal, distritos de Divinópolis e Riozinho
(atualmente transformou-se em um bairro)”. A próxima fala seguiu com a delegada Amanda Levy, representante
da DEAM de Porto Velho, a qual enfa�zou que a grande demanda do município de Porto Velho quanto aos
atendimentos atualmente se dá numa média anual de 4.000 a 5.000 ocorrências, 1.000 inquéritos instaurados, mais
de 1.600 procedimentos preliminares e mais de 1.700 inquéritos em trânsito, sendo que a equipe desta delegacia tem
se esforçado para atender toda demanda, apesar de reconhecer que a falta recursos humanos (servidores efe�vos)
pode melhor atender e suprir toda demanda; pontuou da necessidade do atendimento psicológico e social na
delegacia, em decorrências das diversas situações que tanto a ví�ma como o agressor apresentam no momento do
atendimento. E apesar de atualmente estar em vigor o Programa Voluntariar, onde duas psicólogas tem atuado na



DEAM, os contratos das mesmas são temporários. A DEAM de Porto Velho atualmente está localizada no prédio da
UNISP Leste, pois antes localizava-se num prédio na Zona Central do município, o qual apresentava estrutura
inadequada para atendimento. Com a fala, o Sr. Delegado Júlio Paixão, representante da DEAM de Ji-Paraná,
entretanto, o mesmo teve problemas com a conexão e os disposi�vos tecnológicos o impediu de se comunicar de
forma audível, apesar das inúmeras tenta�vas. No chat, descreveu que “A DEAM de Ji-Paraná não se encontra em
prédio próprio (ou seja, está instalada junto com outras Delegacias). O grande “gargalo” é a questão de efe�vo (em
razão da demanda que é extremamente alta). A Rede (aqui) funciona da seguinte forma: havendo necessidade e
interesse, a ví�ma é encaminhada para a Casa da Mulher (para acolhimento) e há atendimento (encaminhamento)
também para o CREAS/PAEFI (em situações envolvendo criança/adolescente ví�ma). Há Patrulha Maria da Penha (que
é bem atante). O atendimento só funciona das 07h30min até às 13hs30min (após o atendimento é realizado no
Plantão Geral da UNISP – onde há uma sala específica para ví�ma). A DEAM de Ji-Paraná atende o município e os
distritos de Nova Colina e Nova Londrina”. Seguindo, as conselheiras Marli (OAB/RO) e Sandreia (UBM) direcionaram
a pergunta sobre o valor es�mado da reforma do prédio an�go da DEAM de Porto Velho, uma vez que o Conselho
tem a intenção de ar�cular com as deputadas federais emendas parlamentares para contribuírem com essa reforma.
O Sr. Júlio Ugalde respondeu que “a SESDEC assumiu esse compromisso com a reforma de DEAM, onde está es�mado
o valor de R$ 500 mil a 550 mil reais, onde está sendo finalizado um projeto para iniciá-la, porém sem previsão de
início e término”. A conselheira Priscila Bueno (SESAU) direcionou uma pergunta aos representantes das DEAMs sobre
a relação das DEAMs com assistência à saúde das Mulheres, bem como a relação com as Secretarias Municipais de
Saúde, a fim de viabilizar atendimento psicológico nas DEAMS. A delegada Solângela da DEAM de Vilhena respondeu
que a DEAM trabalha em parceria com a saúde, sendo duas psicólogas específicas já contribuem com esses
atendimentos nas suas respec�vas unidades de saúde às mulheres ví�mas de violência domés�ca e às crianças e
adolescentes ví�mas de violência sexual. Já o delegado da DEAM de Rolim de Moura, informa que o serviço de
atendimento psicológico não há, de forma que as ví�mas que necessitam são encaminhadas ao município. O
delegado da DEAM de Ji-Paraná, informa que não há esse atendimento. A Srª Marli fez uma pergunta de forma geral a
todos os representantes da DEAM, referente ao índice de violência domés�ca em seus respec�vos municípios, mas
enfa�zou que caso a resposta esteja no formulário a ser preenchido pelas DEAMs, a mesma dispensa as respostas
orais. A srª Delegada Solângela daDEAM de Vilhena afirma que a demanda de violência domés�ca aumentou no
período pandêmico vivido em 2020, principalmente por causa dos efeitos do isolamento social. O Delegado de Rolim
de Moura, levantou algumas reflexões sobre esse possível aumento ques�onando: será que houve de fato aumento
da violência no período da pandemia? Ou as mulheres têm buscado mais socorro? No chat, o Sr. Júlio Ugalde, da
SESDEC, descreveu que nem todas as delegacias �veram aumento, com base nas esta�s�cas da Polícia Civil/RO (sic). A
Delegada de Porto Velho afirma que a esta�s�ca de violência domés�ca levantadas na DEAM na
pandemia permaneceu a mesma do ano anterior (2019), e que fatores como a falta de mobilidade e isolamento social
podem ter refle�do para esse dado esta�s�co, cuja realidade pode certamente apresentar números maiores. A
Delegada de Cacoal afirma que no começo de março/2020 até abril/2020, houve um aumento dos atendimentos,
porém depois estabilizou, apesar da demanda con�nuar grande. A reunião encerrou às 12h00 com os
agradecimentos o Sr. Júlio Ugalde, representante da SESDEC, da Sra. Sandreia, presidente do CEDM/RO e das demais
conselheiras, reconhecendo a importância da reunião para estreitar os diálogos com a SESDEC, Polícia Civil e DEAMs.
Do formulário disponibilizado para preenchimento pelos representantes das DEAMs, obteve-se com êxito a coleta de
informações das condições de atendimento às mulheres ví�mas de violência domés�ca pelas DEAMs de Porto Velho,
Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Aguarda-se o preenchimento da DEAM de Ariquemes,
que nos informou em 30/06/2021, via whats que, “Estamos com restrições de servidores (um Escrivão para dar
andamento em mais de 3mil procedimentos e fazer atendimento ao público e ainda responder esse �po de demanda).
Mas acredito que ainda nessa semana a DEAM providência essas informações”. Colocada em apreciação o relatório
supramencionado em reunião da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no primeiro dia do mês de
julho do corrente ano às 10h00, foram sugeridas as seguintes providências junto à Secretaria de Estado da Segurança,
Defesa e Cidadania (SESDEC) para aprovação pelo Colegiado do CEDM/RO, a saber: 1. Providenciar profissionais das
áreas de psicologia e serviço social para atendimento junto às DEAMs, através de cargos comissionados ou termo de
cooperação, convênios para fins de suprir a demanda e que no próximo concurso público, possam ser criados os
cargos públicos de psicologia e serviço social no quadro efe�vo da Polícia Civil do Estado de Rondônia; 2. Prover o
efe�vo de recursos humanos para garan�r maior eficácia e eficiência nas a�vidades das DEAMs; 3. Realizar
capacitação para atendimento humanizado à mulher ví�ma de violência domés�ca e familiar à equipe lotada nas
DEAMs e nas Delegacias Comuns que atendem este público alvo; 4. Fornecer informações acerca do andamento da
reforma da DEAM de Porto Velho, inclusive data prevista e valores; 5. Disponibilizar dados esta�s�cos de registros de
ocorrências ligadas à violência contra a mulher, a serem encaminhados ao CEDM para fins de subsidiar trabalhos
acerca da violência contra a mulher em Rondônia; 6. Realizar um monitoramento com vistas à readequação da
infraestrutura da DEAM de Rolim de Moura com reforma e/ou ampliação necessárias para o desempenho dos
policiais e atendimento às ví�mas. Ao CEDM, insurge a necessidade de junto aos Conselhos Municipais de Direitos da
Mulher, o fortalecimento da Rede de Atendimento à Mulher local e con�nuar o mapeamento das ins�tuições do
Terceiro Setor que efe�vamente exercem a defesa e a promoção de direitos à mulher local. Isto posto, esta Comissão
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher recomenda por unanimidade para aprovação o presente relatório com



anexo do formulário ao Colegiado do CEDM. É o presente relatório da Comissão de Enfrentamento à Violência contra
a Mulher do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Após a leitura, a conselheira Adriana, passou o relatório para
aprovação das conselheiras presentes. Informa ainda que, o relatório proveniente da coleta de dados dos formulários
que foram preenchidos pelas DEAMs no período entre 09/05/21 a 02/07/21 está pronto,  o que passou a fazer a
leitura do Relatório das informações prestadas no formulário preenchido,  de forma resumida para apreciação do
colegiado, sendo que o formulário e as suas respostas estão disponibilizados  no e-mail das Comissões que
fora criado  pela Secretária Geral do CEDM/RO, onde é possível as conselheiras acessarem caso entenderem
necessário. Durante a apresentação deste relatório abordou os seguintes pontos: horário de funcionamento de cada
DEAM, quadro atual e número necessário de recursos humanos, infraestrutura, localização e espaço �sico,
instrumentos e protocolos, rede de atendimento à mulher local e sobre as campanhas para coibir à violência contra
as mulheres. Quanto ao horário de funcionamento, afirma que as DEAMs de Cacoal, Guajará-mirim, Ji-Paraná, Rolim
de Moura e Vilhena possuem regime as 07h30min às 13h30min, enquanto a DEAM de Porto Velho atende das
07h30min às 19h30min. No caso da DEAM de Cacoal, após o horário de expediente, são realizados plantão de
atendimento na 1ª Delegacia de Polícia Civil e em Porto Velho, se faz na Central de Flagrantes. Quanto aos recursos
humanos, a DEAM de Cacoal relata que há 01 delegado e que se fazem necessários 02 delegados, o mesmo
acontecendo com Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Rolim de Moura. No quadro de Vilhena há 01 delegado, mas necessita
de 03 delegados. Na DEAM de Porto Velho são atualmente 04 delegados, sendo necessários 11 delegados para
compor o quadro. Em relação ao cargo de escrivão, a DEAM de Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná necessitam de 10
escrivães, sendo que no quadro atual possuem 06, 02 e 04 escrivães, respec�vamente. A DEAM de Rolim de Moura
possui 11 escrivães, necessitando de 06, e DEAM de Vilhena possui 03 escrivães, mas descreveu entre escrivão e
inves�gador a quan�a de 15 para compor o quadro. A DEAM de Porto Velho respondeu que necessitaria de 70
pessoas no quadro, mas não discriminou entre escrivão e inves�gador, sendo que no quadro atual têm 10 escrivães e
06 inves�gadores. Quanto ao apoio administra�vo somente as DEAMS de Guajará-Mirim e Ji-Paraná possuem. As
DEAMs de Cacoal e Rolim de Moura informam no formulário que necessitam de 10 e 12 agentes de polícia para
compor o quadro, respec�vamente. Quanto à infraestrutura relacionada a necessidade de equipamentos/mobília,
foram listados no relatório 31 itens e quantas DEAMs fizeram a solicitação de cada item em específico:
apenas a DEAM de Cacoal necessita de central fixa de rádio e ven�lador; as DEAMs de Guajará-Mirim e Ji-
Paraná necessitam de fogão sem descrição; PABX com 8 ramais, roteador, veículos caracterizados, tripé universal e
detector de metal serão necessárias para 03 DEAMs; Rádio HT, câmera fotográfica digital HD, televisão, notebook,
veículos sem caracterização, fogão quatro bocas, geladeira, micro-ondas, frigobar, armário de aço roupeiro com oito
portas e equipamento de Datashow foram solicitados por 04 delas; aparelho celular smarthphone, câmera
(videoconferência), fone de ouvido headset, monóculo de visão noturna, câmera filmadora digital HD portá�l,
monitor, bebedouro refrigerado e armário de aço para escritório com 02 portas para 05 delas; para 06 DEAMs serão
necessários scanner, computador de mesa/microcomputador, nobreak e ar condicionado Split a par�r de 12.000
BTUS. No item “outros” do formulário, foram inseridas as necessidades específicas pelas próprias DEAM; DEAM
de Cacoal e Guajará-Mirim estão necessitando de veículo de maior porte para atuação em área rural; DEAM de
Guajará-Mirim necessita de impressoras e televisão para a recepção; a DEAM de Porto Velho informou que necessita
de 05 tablets. Quanto à localização e espaço �sico, 83,3% das DEAMs informaram que u�lizam a instalação do próprio
cartório ou outro local para separar ví�mas de agressores durante a espera e que 16,7% delas não possuem sala
exclusiva para esse serviço. Em duas DEAMs há o cartório e sala de registro de ocorrências; em 100% delas não
possuem sala para assistência judiciária; somente em 02 delas há área de apoio com almoxarifado e copa-cozinha; 05
delas possuem uma sala para a equipe de inves�gação e 06 DEAMs possuem sala exclusiva para os/as delegados/as
de polícia. Sobre os diferentes ambientes (salas) 16,7% disseram que são sinalizadas adequadamente, de acesso fácil
e seguro ao público, e 33,3% precisam ser sinalizadas adequadamente. Quanto aos móveis, 50% disseram que são
funcionais e oferecem conforto necessário para atender às necessidades das ví�mas atendidas e dos servidores. No
que se refere aos instrumentos e protocolos, 04 das DEAMs u�lizam o Formulário Nacional de Avaliação do Risco –
FRIDA, 01 delas u�liza protocolo próprio customizado e 01 delas não há. Do desenvolvimento das a�vidades e
atendimento da DEAM a par�r de março/2020 em razão do estado de calamidade pública e período de pandemia da
COVID-19, as DEAMs informam que os atendimentos se deram de forma ininterrupta. Sobre a Rede de Atendimento à
Mulher Local, informaram que boa parte está prejudicada, não havendo o nome e contato telefônico do (a)
coordenador (a) da rede. Metade das DEAMs par�cipam dessa Rede e acreditam que necessita ser ela fortalecida,
mas que 33,3% não par�cipam pelo fato de não haver essa Rede no município. Assinalaram os órgãos públicos que
par�cipam dessa rede como a DEAM, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, SEMAS, Secretaria
Municipal da Assistência Social, CREAS, CRAS e Centro de Atendimento à Mulher. Desconhecem o nome e contato
telefônico das ins�tuições do Terceiro Setor voltadas à defesa e promoção dos direitos da mulher, que fazem parte de
rede de atendimento local. Da Rede de Atendimento à Mulher, 33,3% informaram que não realizam reuniões, e os
demais se dividiram 1 vez ao mês ou a cada 2 meses. A respeito do fluxograma próprio de Atendimento à Mulher
Ví�ma de Violência Domés�ca e familiar, 33,3% afirmam não possuírem esse fluxograma. Sobre as dificuldades para
execução das ações na Rede de Atendimento, uma das DEAMS necessita de atendimento psicológico para
acolhimento no início do procedimento; outra DEAM afirma que as campanhas de conscien�zação que eram
realizadas por meio de palestras e rodas de conversas ficaram prejudicadas em virtude da pandemia, mas que estão



sendo u�lizadas as mídias sociais para orientar as mulheres. Sobre o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, 50%
dizem não conhecer a sua atuação e os outros 50% conhecem. E o úl�mo item do relatório sobre as campanhas para
coibir à violência contra as mulheres, as DEAMS divulgam o número para chamada “ligue 180” e “disque 100”, sinal
vermelho e parceria com a SEMAS. Da campanha “Alô vizinha, Alô Mulher, Alô Condômino da SMPM com apoio da
SEAS”, informaram não ter conhecimento. Quando perguntado sobre projetos voltados à defesa dos direitos das
mulheres, 50% informam que há projetos em elaboração e 50% dizem que não há. A presidente Sandreia parabeniza
o trabalho realizado, e adiciona que faltam as considerações feitas durante a reunião pela conselheira Marli sobre a
secretaria, mas que depois irá repassar. Vê a necessidade de encaminhamento das informações con�das nesse
relatório para os secretários Estaduais da SESDEC e SEAS visando dialogar sobre as necessidades das DEAMs. Adiciona
que durante reunião da Comissão de Finanças, foram apreciadas as necessidades da DEAM de Porto Velho e Vilhena,
mas percebe que, segundo o relatório apresentado pela conselheira Adriana, todas as DEAMs têm necessidades
específicas, que vão além do FUNEDM. Salienta que é de suma importância a mobilidade polí�ca das principais
secretarias envolvidas na causa, SESDEC e SEAS, juntamente com o Governo do Estado de Rondônia, com um olhar
sensível para essa situação, pois são necessidades que precisariam entrar na questão orçamentária do governo para
serem executadas. Salienta ainda a necessidade da divulgação desse relatório para a sociedade de um modo geral,
após a aprovação e correções, já que foram feitos os diagnós�cos em cima de dados concretos e parabeniza todo o
colegiado pelo trabalho realizado. A conselheira Amanda relata que quando preencheu os dados sobre os números de
servidores quanto a DEAM de Porto Velho lançou um número alto, pois levou em consideração a demanda atual,
onde são realizados em torno de 5.000 atendimentos de ocorrências anuais, e pontuou a importância dos recursos
humanos do quadro efe�vo da Polícia, já que atualmente são poucos servidores para a demanda que recebem,
muitas vezes instruindo ocorrências de 6 a 8 meses após o ocorrido fazendo-se necessário o pronto-atendimento,
pois torna mais ágil a resposta do Estado no combate à violência domés�ca, mas compreende que há uma dificuldade
da SESDEC e da Polícia Civil em relação ao efe�vo em todas as unidades e não somente na DEAM. Ra�fica que em
relatório há o número de 10 escrivães, mas na realidade há 06 e que apenas 02 conseguem trabalhar em inquéritos, e
que 01 delas em procedimentos preliminares, sendo que 01 é chefe de cartório e a outra é readaptada tendo
limitações com relação à elaboração manual de inquéritos �sicos e digitais em trâmite. Jus�ficando o número em
relatório de 70 pessoas para compor o quadro, sendo 35 escrivães e 35 policiais, e reconhece que é di�cil, pois todas
as unidades de polícia enfrentam esse déficit de recursos humanos, mas informa que o que diferencia as DEAMs das
delegacias gerais é que o autor do crime geralmente é iden�ficado (marido ou companheiro), o que não corre quando
há um crime de furto precisando, assim, ser inves�gado quanto à autoria e que naturalmente precisaria de um tempo
maior de inves�gação. E em relação ao relatório apresentado anteriormente pela conselheira Adriana sobre a reunião
que aconteceu com as DEAMs, informa que Sr. Milton Santana da Silva é representante da DEAM de Guajará Mirim. A
conselheira Adriana refere que durante a reunião com as DEAMS chegou a mencioná-lo e perguntar qual órgão ele
estava representando, mas irá modificar o relatório, agradeceu ainda as contribuições dos itens pautados nos
encaminhamentos do relatório pela conselheira Marli e Laura. A conselheira Marli refere que no dia da reunião da
Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher fez uma crí�ca em relação à par�cipação da SESDEC nessa
reunião com as DEAMs, onde constava apenas a aprovação da par�cipação com as DEAMs na reunião do CEDM/RO e
que fosse realmente levado à risca essa decisão, e pede à presidente do CEDM/RO que fatos como esse não
ocorressem, pois acredita que seria um momento de deixar as DEAMs expressarem suas necessidades livremente e
que talvez �vessem sido constrangidos pela presença de um superior. Pontua que as ausências de alguns delegados
se deram pelo sistema (cisco webex) que a secretaria aborda durante as reuniões, e que acaba influenciando no
resultado final. Em relação aos formulários, afirma não ter recebido e que não no�ficará mais a falta de comunicação
em relação ao seu e-mail, e que irá representar no Ministério Público essa ausência de informações. Acredita que o
ideal seria cer�ficar-se que todas as conselheiras receberam. Concorda com a presidente Sandreia sobre o
encaminhamento do relatório para conhecimento dos secretários da SESDEC e SEAS. A presidente Sandreia coloca
para aprovação das conselheiras o relatório e sua impressão, além da criação da agenda para entrega do mesmo para
as seguintes ins�tuições: SEAS, SESDEC, Casa Civil e a Comissão da Mulher na Assembleia Legisla�va do Estado de
Rondônia. A conselheira Marli sugere que além da Comissão da Mulher na ALE, seja encaminhado também para a
Procuradoria da Mulher da ALE e Ministério Público, pois são órgãos dis�ntos. A presidente Sandreia irá fazer os
agendamentos com os Secretários de Estado para dar con�nuidade ao trabalho do Conselho, além das divulgações na
mídia. A conselheira Rosenilda disse que estava em reunião de emergência e ficará um tempo ausente até termino
dessa reunião. A conselheira Laura pede um espaço durante a reunião e esclarece sobre a fala da conselheira Marli,
onde informa que os formulários (das reuniões com os Conselhos Municipais e das DEAMs) foram criados a par�r do
e-mail ins�tucional das comissões, uma vez que o Hotmail não possui essa opção do Google Forms e que tem ajudado
bastante em algumas a�vidades. Informa não ter sido enviado para e-mail individual de cada conselheira por estar
disponibilizado em e-mail ins�tucional das comissões podendo ser manuseado livremente pelas conselheiras já que
foi repassada a senha para o colegiado anteriormente, mas que será disponibilizado novamente como uma descrição
do grupo de whatsapp para facilitar o acesso de todas. Ressalta ainda que em úl�ma reunião, a conselheira Marli não
chegou a receber os projetos da SESDEC, Polícia Militar do Estado de Rondônia e Polícia Civil por e-mail, já que havia
um erro no cadastro de seu e-mail junto ao SEI, mas que o problema já �nha sido corrigido, e que sempre está tendo
um cuidado para que isso não ocorra novamente. Afirma ser um evento único e pede desculpa pelo ocorrido já que



não sabia sobre o erro no e-mail da conselheira, e que se a conselheira achar necessário encaminhar a situação para
Ministério Público, que a mesma fique livre para o fazer,  mas que não pode deixar de externar sua insa�sfação com a
falta de comunicação, pois acredita que seria algo simples de se resolvido internamente antes de se chegar a esse
ponto, já que aconteceram outras vezes de o e-mail enviado ser encontrado no spam/lixo eletrônico e que seria mais
simples avisar de que não recebeu sem ter que expor a situação de uma conselheira do CEDM/RO ao Ministério
Público. Se sente afligida quanto a essa exposição, uma vez que trabalha em conjunto com um membro da Casa dos
Conselhos Estadual e que ambas se esforçam para que as conselheiras tenham total apoio. A conselheira Marli
afirmou que foi uma situação posterior a esse momento, e espera que não aconteça mais e que repassem novamente
a senha do Google, pois acredita não ter recebido por problemas em seu e-mail; e, sobre os grupo de whatsapp, pelo
alto número de grupos que administra, sente a necessidade de se acabar com os grupos das comissões e ficar
somente com o grupo do CEDM/RO. A presidente Sandreia afirma que os grupos das comissões foram criados no
intuito de “enxugarem” as mensagens no grupo principal do CEDM/RO e vê que seria somente uma questão de
organização pessoal. Exalta o trabalho realizado pela conselheira Laura onde dá todo apoio ao conselho, que em 1
ano de mandato dentro do CEDM/RO já passaram 04 secretárias execu�vas indicadas pelas SEAS, e relata um caso de
perda de um e-mail de denúncia de homofobia pra�cada por um motorista durante uma viagem do conselho de
saúde  e que se não fosse o serviço prestado pela conselheira Laura, tudo seria perdido. Afirma que em sua gestão foi
prezada a transparência, enfa�zando a importância da comunicação. Retornando a pauta da reunião, colocou em
regime de votação para o colegiado o relatório, e todas aprovaram por unanimidade.  A conselheira Adriana esclarece
e reitera a informação de que o formulário foi disponibilizado em um link no grupo da Comissão de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher do CEDM/RO no dia 06/05/21 para as conselheiras  fazerem as suas contribuições
necessárias para, em seguida, disponibilizá-lo a tempo à Laura inserir no O�cio convite. Quanto ao item 2. A
conselheira Laura leu o relatório da reunião com os Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres realizado no dia
20/05/21: No dia 20 de maio de 2021, o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres (CEDM/RO) reuniu-se com as
representantes dos conselhos municipais dos direitos da mulher existentes no Estado de Rondônia. A reunião ocorreu
de forma on-line, através da Plataforma Google Meet (h�ps://meet.google.com/vem-eiyn-sbx) , para fins de cumprir
as diretrizes do Decreto Estadual N. 26.038, de 23 de abril de 2021, que ins�tui o Estado de Calamidade Pública e as
medidas sanitárias e de distanciamento social para prevenção da COVID-19. O convite foi realizado para os conselhos
dos municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena, através do O�cio nº
1727/2021/SEAS-CEDM (Processo SEI n. 0026.189621/2021-78). Na reunião es�veram presente os conselhos dos
municípios de Vilhena, representado pelas conselheiras Pamela Faccin Vargas e Eline Bispo; Jaru, representado pela
conselheira Luana Mar�ns; Ji-Paraná, representado pela conselheira Presidente Márcia Dantas; e Rolim de Moura,
representado pela conselheira Presidente Ká�a Celina Sobreira Regis. O obje�vo da reunião foi dialogar acerca das
condições atuais de atendimento à mulher ví�ma de violência domés�ca e familiar no estado de Rondônia, e
diagnós�co da Rede de Atendimento à Mulher local e outros assuntos referentes ao funcionamento dos conselhos
municipais dos direitos da mulher, cujas as principais perguntas realizadas as conselheiras foram: 1. Ações que os
conselhos têm realizado apontando as dificuldades e os avanços; 2. Como está a estrutura da rede caso exista; 3.
Situação de atendimentos das DEAMS, CREAS e casas abrigos no que tange aos atendimentos as ví�mas de violência;
4. O que a rede ou os órgãos tem feito no combate a violência; 5. Como está a atuação do MP e judiciário no que
tange ao atendimento as ví�mas de violência; 6.Na área da saúde, educação e geração de emprego e renda quais as
ações desenvolvidas pelo Poder Público; 7. Relação do conselho com a sociedade civil organizada. A reunião iniciou
com uma fala de cumprimentos da presidente do CEDM/RO, Sra. Sandreia Costa, seguida a apresentação de todas
que se faziam presente na reunião. Após, a conselheira Sandreia passou a condução da reunião para a conselheira
Marli, do CEDM/RO, a qual também é coordenadora da Comissão de Implantação, Implementação e Ar�culação dos
Conselhos Municipais dos direitos da mulher em Rondônia. A Sra. Marli explicou o obje�vo da reunião e apresentou
as perguntas mencionadas acima que direcionariam a fala de cada representante dos conselhos municipais. Além
disso também foi disponibilizado as perguntas no bate papo (chat) da videoconferência. A fala começou com a
conselheira Pamela do Conselho de Vilhena, a qual relata que enfrentam constantemente uma luta para criação e
disponibilização de uma sala de atendimento especial a mulher ví�ma de violência domés�ca na UNISP, para que essa
ví�ma tenha maior conforto emocional, sigilo, proteção e privacidade para realizar a ocorrência. Apesar de respeitar a
forma de funcionamento da UNISP, a conselheira enfa�za que o colegiado do conselho entende ser necessário a
criação dessa sala, principalmente por conta da DEAM não funcionar 24h e apenas nos dias de semanas, sendo que
em muitos casos os atos de violência acontecem fora desse período de atendimento, jus�ficando a necessidade de se
ter um ambiente mais humanizado para essa mulher que busca a UNISP. A conselheira Pamela con�nuou a fala
expressando que as demais questões foram respondidas no formulário. A conselheira Sandreia indagou se há e como
está funcionando a casa abrigo e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) no município. A
conselheira Eline apontou que existe o Centro de Atendimento à Mulher (CAM), que trata-se de uma extensão do
CREAS. Tal centro conta com uma equipe mul�disciplinar, composta por uma psicóloga e uma assistente social, que
fazem o acolhimento da ví�ma. Referente a Casa Abrigo, a conselheira Eline respondeu que há tal casa no município,
apesar da mesma ter ficado anos desa�vada e sendo rea�vada cerca de 1 (um) ano. A referida casa é man�da pela
Secretaria Municipal de Assistência Social do município, onde as mulheres ví�mas são acompanhadas por técnicas
plantonistas da casa e o acompanhamento/monitoramento é realizado pela equipe do CAM. A conselheira enfa�zou
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que a casa abrigo atende apenas as mulheres do município de Vilhena. Acerca da relação do conselho municipal de
Vilhena com as organizações do terceiro setor, a conselheira Eline apresentou as organizações que possuem cadeira
no conselho, sendo elas: OAB, Igreja Católica, Ordem dos Ministros Evangélicos, Conselho Regional de Psicologia,
Conselho Regional de Serviço Social e Associação Comercial e Empresarial de Vilhena. A conselheira Marli pediu que
as conselheiras pudessem explanar sobre a relação com a Patrulha Maria da Penha. A conselheira Pamela explicou
que a referida patrulha atua em parceria com o conselho, sempre presente nas a�vidades e inclusive nas reuniões,
pois faz parte do conselho. Além do mais, a Patrulha tem relatado para o conselho que tem trabalho em rede,
encaminhando as mulheres ví�mas para o CAM e também para o Núcleo de Assistência Jurídica da UNESC, o qual
presta serviço gratuito de orientação jurídica as mulheres. As conselheiras encerraram a fala informando que o
conselho tem planejado criar um site com informações acerca da violência domés�ca, como forma de prestar
orientações gerais a sociedade e atuar principalmente na prevenção e encaminhamento para a rede. Seguindo, a Srª.
Luana do conselho municipal de Jaru explica que  acabara de ser eleita presidente do conselho, portanto está ainda
buscando mais informações sobre o conselho. Entretanto, ela enfa�za que na DEAM de Jaru, estão criando uma sala
mais humanizada para acolhimento da mulher ví�ma de violência. Ainda explana que o conselho possui uma boa
relação com a secretaria municipal de desenvolvimento social e o CREAS, tendo grande par�cipação das
representantes dessas ins�tuições no conselho. Inclusive, está sendo realizado pela referida secretaria um diagnós�co
dos casos de violência contra mulher, onde pretende-se realizar parceria com o conselho municipal para atender
mulheres que apesar de estarem em situação de violência, não realizam a denúncia. A conselheira Luana con�nua
expondo que o município conta com uma casa de passagem, que realiza o acolhimento de mulheres ví�mas de
violência e também de mulheres do campo, quando estão de passagem pela cidade. Indagada acerca da relação do
conselho com a secretaria municipal de saúde, a conselheira Luana expõe que os atendimentos das unidades de
saúde ocorrem para as mulheres munícipes e também àquelas residentes nos distritos. Posteriormente, a conselheira
Ka�a, representante do conselho de Rolim de Moura, relatou que assumiu o conselho na função de presidente em
2018, porém em setembro de 2020 o mandado venceu, tendo a necessidade de fazer novas eleições. Sobre essa
situação, a conselheira expressa que estão tentando organizar essa eleição, mandando o�cios para as organizações do
terceiro setor, mas não tem ob�do retorno das mesmas, sendo que está faltando atualmente duas indicações para ter
quórum para essa nova eleição. A conselheira Ka�a fez uma breve retrospec�va sobre o início do mandato em 2018,
após a reunião descentralizada do Conselho Estadual realizada no Município, onde o conselho realizou um plano de
ação e contemplou diversas ações nas escolas para prevenção da violência domés�ca, com a contribuição da Patrulha
Maria da Pena e da DEAM. Sobre a DEAM, a conselheira expressa que atualmente tem grande parceria, onde o
delegado �tular tem sido sempre presente e já se dispôs a par�cipar de todas as a�vidades do Conselho.
Recentemente, as dificuldades tem sido essa realização da eleição, a necessidade de atualização da lei do conselho e
também o momento da pandemia tem limitou algumas ações presenciais do conselho em 2020. Sobre essas
dificuldades, principalmente sobre a eleição, a conselheira Marli se dispôs em auxiliar, uma vez que tem contatos de
pessoas das organizações da sociedade civil do município de Rolim de Moura. A próxima fala foi da conselheira
Márcia, representando o conselho municipal de Ji-Paraná, onde a mesma relata que o conselho passou a funcionar
efe�vamente a par�r do final de 2019, sendo o primeiro mandato ainda vigente, fruto de um trabalho conjunto da
OAB, MP e Secretaria Municipal de Assistência Social. A conselheira Márcia relata que o conselho tem se empenhado
para atuar, mesmo com dificuldades, principalmente porque trata-se do primeiro mandato, que requer organização
quanto ao regimento interno e outros documentos. Além do mais, no ano de 2020, com a pandemia, as a�vidades
também ficaram prejudicadas devido as limitações imposta pelo contexto. Con�nuando, a conselheira informa que
em Ji-Paraná existe uma casa abrigo para as mulheres, bem equipada e localizada, com capacidade de atender de 3 a
4 mulheres, com filhos se necessário. A casa conta com uma equipe mul�profissional composto por psicóloga e
assistente social, que faz o acolhimento e acompanhamento das mulheres abrigadas. Sobre a DEAM, ela enfa�za que
essa também não funciona 24h, nem todos os dias da semana. E sobre a rede, o atendimento à mulher é extensivo
para os distritos. Acrescenta que no conselho municipal de Ji-Paraná, as organizações do terceiro setor que possuem
cadeira são: OAB, Credos religiosos, duas ins�tuições de ensino superior, Grupo de Mulheres Feministas da UNIR e o
Setor empresarial. Relata a dificuldade de indicação das conselheiras governamentais e a conselheira Marli se
pron�ficou em contactar a Prefeitura para pedir agilidade na indicação dessas conselheiras. Em seguida, a conselheira
Laura enfa�za a importância dos conselhos municipais contribuírem com a pesquisa do CEDM/RO referente as
organizações do terceiro setor e também sobre o formulário que foi enviado para os conselhos acerca da rede de
atendimento local à mulher. A reunião encerrou com os seguintes encaminhamentos: criação de um Fórum dos
conselhos de defesa dos direitos das mulheres de Rondônia; criação de conselhos nos municípios que não há;
ar�cular com SESDEC e MP/RO para suprir os recursos humanos nas DEAMs; realização de audiência com comissão da
mulher da ALE e a procuradoria, para buscar apoio com a polí�ca pública das mulheres em Rondônia e levantamento
do relatório de a�vidades realizadas por essa comissão e procuradoria; apoio para criação da sala especial na UNISP
de Vilhena; ar�culação com a Prefeitura de Ji-Paraná para providenciar a indicação das representantes
governamentais da SEMED e SEMUSA que possuem cadeira no conselho; Ar�culação da sociedade civil organizada
para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rolim de Moura. A presidente Sandreia pergunta se a
conselheira Marli tem alguma consideração a fazer sendo presidente da Comissão de Ar�culação. A conselheira Marli
relata que entrou em contato com a Secretária de Governo de Ji-Paraná pedindo que ela conversasse com a



presidente do Conselho Municipal sobre a falta dos representantes da esfera governamental e que se a caso não
conseguisse entrar em contato que era pra retornar sobre o ocorrido, mas que até o presente momento não teve
nenhum feedback. A respeito de Rolim de Moura, informa que tem estrutura �sica disponível, mas o Conselho
Municipal não estava a�vo, e que também colocou em contato algumas mulheres da sociedade civil com a presidente
do conselho, mas até o presente momento não há nenhum feedback. Acha que a falta de interesse da sociedade civil
poderá ser sanada quando houver mais interação e envolvimento com outras pessoas. Acredita que o foco e a maior
dificuldade da comissão estão mais voltados para a criação dos Conselhos Municipais. A presidente Sandreia
parabeniza o esforço de todas e fica feliz por conseguir colocar de forma bem técnica em relatório, e que mesmo com
a pandemia  estão conseguindo realizar  essas reuniões. Deseja que a meta de dobrar o número de conselhos seja
alcançada, mas mantém a meta aberta. E dispõe para aprovação do colegiado este relatório. Todas aprovam. Quanto
ao item 3. A presidente Sandreia faz a apresentação do relatório, e diz que esse projeto foi realizado pela gestão
passada (presidente Raquel), através de uma emenda parlamentar de uma deputada através de ar�culação das
an�gas conselheiras, que �veram muita dificuldade para ser executado por haver erros na formatação o que culminou
em erros de execução. Informa que o CEDM/RO foi procurado pela EMATER e solicitaram que fosse tratado de forma
unilateral com a presidência do Conselho, ao qual foi prontamente negado pela mesma já que achou per�nente a
par�cipação de todas a fim de expor a necessidade de se ouvir às demais conselheiras sobre o projeto em execução,
principalmente as Comissões de Ar�culação e de Finanças. Então a reunião foi remarcada. Ficou acordado que será
realizada uma parte das visitas in loco e outra por capacitação on-line. A Comissão de Ar�culação já havia uma
proposta de programação para visitas em municípios para ar�culação adiantada. Na execução do projeto não previa
diárias para a sociedade civil então o CEDM/RO ficou responsável, em contrapar�da, com as diárias referentes à
sociedade civil e a EMATER concederá as diárias às conselheiras com vínculo governamental, ou as que estão na
sociedade civil, mas que tem tal vínculo (as conselheiras Laura, Rosenilda e Marli). Sobre a metodologia, explana
novamente que a 1ª parte vai ser in loco para a ar�culação com todos esses atores (visitas às secretarias, prefeitura,
Assembleia Legisla�va e a sociedade civil) e a 2ª parte será a capacitação on-line. Começando pela regional do
Território Madeira-Mamoré, sendo de Guajará Mirim e Nova Mamoré, pois o Conselho Municipal de Direitos da
Mulher de Guajará-Mirim está desa�vado.  De julho a novembro serão realizadas 07 viagens a todas as regionais da
EMATER, sendo que a primeira acontecerá no dia 20/07/21. Será aberta a par�cipação voluntária de cada conselheira
que �ver o interesse em par�cipar das viagens ou durante o treinamento on-line. A conselheira Adriana faz um
adendo a respeito do formato de execução do projeto, de que a equipe que não puder se deslocar possa ser
construída uma equipe para a capacitação on-line. A conselheira Marli agradece por ter lembrado sobre esse ponto,
pois quando foi criado o projeto, a formação de capacitação não foi levada em consideração, pois foi realizado
unilateralmente e pede que as conselheiras possam trazer algumas ideias sobre os palestrantes dessas capacitações,
e sugere que se consiga gratuitamente. Foi disposto para regime de votação o relatório.  Todas aprovaram. A
Conselheira Marli informa que está em processo de finalização do modelo da lei sobre a criação dos conselhos, que
será disponibilizado para contribuições, e que talvez possa acontecer o fato dos municípios não aderirem este modelo
já que não são obrigados, sendo este somente um modelo proposto. Quanto ao item 4. A presidente Sandreia pede
que antes da aprovação dos projetos oriundo da SEDEC, DEAM de Porto Velho e Polícia Militar, o colegiado analise e
aprove o plano de ação que envolve recursos do FUNEDM , pois acredita que os projetos dependem primeiramente
dessa aprovação con�das nesse plano. A conselheira Laura leu o Plano de Ação que envolve as seguintes a�vidades e
valores: a. Fortalecimento do enfrentamento à violência da mulher do campo e da floresta - Ônibus Lilás (Plano de
Ação da SEAS) com elementos de despesa de 33.90.14 (diárias) e 33.90.39 (pessoa jurídica) no valor de R$
21.793,00 (vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais); b. a aquisição de material permanente para o Conselho
Estadual de Direitos da Mulher para realizações de suas a�vidades ins�tucionais em seminários, reuniões e eventos,
bem como a execução da ouvidoria do CEDM/RO com elementos de despesa  33.09.52 de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais); c. Impressão do manual de criação dos conselhos com elemento de despesa 33.90.32 (material de
distribuição gratuita) de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d. Passagens e diárias para conselheiras do CEDM/RO
acompanharem as ações do Ônibus Lilás com elemento de despesa 33.90.14 (diárias) de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e 33.90.33 (passagem) R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e. Diárias para as viagens para conselheiras  das en�dades
da sociedade civil – Projeto “O que te move” para promover a implementação e criação de Conselhos Municipais
dos Direitos da Mulher com elemento de despesa 33.90.14 (diárias) no valor de R$ 26.250,00 (vinte e seis mil e
duzentos e cinquenta reais); f. aquisição de material gráfico de consumo para o CEDM/RO que
permi�rão a iden�ficação e divulgação do CEDM em seminários, reuniões e eventos, sendo 05 banners para
as comissões do CEDM e 02 banners do CEDM/RO no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),  podendo haver parceiras
para essa aquisição; g. Material gráfico de distribuição gratuita para os 16 dias do a�vismo e car�lha do
enfrentamento a violência domés�ca e cartazes para ouvidoria onde serão feitas parcerias para essa aquisição,
totalizando o valor global das ações de R$ 119.043,00 (cento e dezenove mil e quarenta e três reais). A conselheira
Sandreia coloca para deliberação do Conselho e todas aprovam o uso de recursos do FUNEDM para o plano de ação
da SEAS no valor de R$ 21.793,00 (vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais) e para as ações do Conselho
Estadual de Direitos da Mulher o valor de R$ 97.250,00 (noventa e sete mil e duzentos e cinquenta reais). Passada à
apreciação os projetos da SESDEC, da DEAM de Porto Velho e da Polícia Militar de Rondônia, a presidente Sandreia
passa a palavra para SEAS e SESDEC. A conselheira Adriana esclarece que a SESDEC encaminhou 03 projetos afetos a



polí�ca da mulher para uso de recursos do FUNEDM. Assim como dispõe a lei de criação do FUNEDM, a SEAS
encaminhou ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher para deliberação da aplicação dos recursos do FUNEDM,
através do O�cio nº 2119/2021/SEAS-DIRT, e informou que “não há orçamento no Fundo Estadual dos Diretos da
Mulher - FUNEDM para a execução dos referidos projetos, porém, dada a importância dos mesmos para a Polí�ca
de Diretos da  Mulher, se aprovado pelo CEDM para sua execução através do FUNEDM, esta SEAS promoverá todas as
medidas necessárias no intuito de adquirir orçamento para a execução dos mesmos, não havendo, no entanto,
garan�a de que esses recursos fiquem disponíveis no orçamento. Tendo em vista que o FUNEDM, mas uma vez não
dispõe de que desses recursos fiquem disponíveis no orçamento. Por isso, tendo em vista eu o FUNEDM não dispõe
desses recursos, sugerimos que a  aprovação, deva informar de forma clara e obje�va, que os projetos, embora
aprovados para u�lização dos recursos do FUNEDM ficam condicionados a futura suplementação orçamentária e
disponibilidade financeira”. Foram apresentados resumos dos 03 Projetos Básicos, sendo: o primeiro oriundo da
Polícia Militar do Estado de Rondônia onde solicita a aquisição de materiais permanentes para mobiliar a sala da
Central Estadual de Monitoramento de Medidas Prote�vas de Urgência, no valor de R$ 57.830,51 (cinquenta e sete
mil e oitocentos e trinta reais, cinquenta e um centavos), uma vez que a mobília e equipamentos de informá�ca
subs�tuirão os mobiliários que atualmente encontram-se cedidos pelo Tribunal de Jus�ça do Estado de Rondônia; o
projeto da DEAM de Porto Velho, o que solicita equipamentos para atendimento remoto à mulher, no valor de R$
120.750,00 (cento e vinte e mil e setecentos e cinquenta reais); e o projeto oriundo da SESDEC solicitando
equipamentos para a DEAM de Vilhena e para a Central Estadual de Monitoramento de Medidas Prote�vas de
Urgência no valor de R$ 57.508,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais). Passada a palavra para a SESDEC. A
conselheira Amanda informa que a Drª Solângela, que encaminhou por documentação o projeto elaborado pela
DEAM de Vilhena, será aprovado por emenda parlamentar, e pela a DEAM de Porto Velho (Projeto Mulher Inteligente)
afim de equipar a delegacia para o registro de atendimento remoto, principalmente câmera e microfone, não
havendo atualmente recursos para gravar, sendo realizados assim por cer�dão, e respalda que a própria Lei Maria de
Penha e a Lei n° 14.022 de 2020 preveêm e autorizam a u�lização desses recursos para gravação. A conselheira
Adriana informa ainda que esses projetos foram pautados na Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a
Mulher afim de avaliarem o obje�vo do mesmo, e a Comissão recomenda os projetos para aprovação do colegiado,
condicionado à apreciação da Comissão de Finanças, Normas e Regulamentação do CEDM/RO, para uso de recursos
do FUNEDM condicionados a futura suplementação orçamentária e disponibilidade financeira. E considerando a
informação trazida pela SESDEC de que o pedido da DEAM de Vilhena será atendido por emenda parlamentar, o
Projeto da SESDEC Mulher Segura que era de R$ 57.508,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais), fica no
valor de R$ 28.754,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) para atender a Central Estadual de
Monitoramento de Medidas Prote�vas de Urgência da PM/RO. A presidente Sandreia dá a palavra para as
conselheiras fazerem suas contribuições. A conselheira Marli ressalta novamente sobre a não disponibilidade
financeira e que esses projetos serão condicionados a possível suplementação financeira do FUNEDM. A presidente
Sandreia afirma que será feito encaminhamento para SEAS sobre a decisão do CEDM/RO e coloca em regime de
votação para o colegiado,  que aprovou, por unanimidade, o uso de recursos do FUNEDM no valor global de R$
207.334,51 (duzentos e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais, cinquenta e um centavos) condicionado a futura
suplementação orçamentária e disponibilidade financeira, para atender os seguintes projetos: a) da Polícia Militar do
Estado de Rondônia para aquisição de materiais permanentes para mobiliar a sala da Central Estadual de
Monitoramento de Medidas Prote�vas de Urgência, no valor de R$ 57.830,51 (cinquenta e sete mil e oitocentos e
trinta reais, cinquenta e um centavos); b) da DEAM de Porto Velho, in�tulado “Atendimento Mulher Inteligente”, para
aquisição de equipamentos para atendimento remoto à mulher no valor de R$ 120.750,00 (cento e vinte e mil e
setecentos e cinquenta reais); c)  o projeto oriundo da SESDEC “Mulher Segura” no valor de R$ 28.754,00 (vinte e oito
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) para atender a Central Estadual de Monitoramento de Medidas Prote�vas
de Urgência da PM/RO, uma vez que solicitação da DEAM de Vilhena será atendida por emenda parlamentar. Quanto
ao item 5. Sobre o plano de ação da SESAU, a conselheira Adriana informa ao colegiado que foi apresentado pela
Conselheira Priscila na  Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do CEDM a dinâmica de atendimento
e redefinição desse plano, e  solicita que esse item seja incluído para apreciação em próxima reunião do CEDM/RO,
considerando a ausência jus�ficada da conselheira da SESAU nesta reunião. Quanto ao item 6. A conselheira Gerdalva
agradece a oportunidade de expor a Plataforma Revisa ENEM u�lizada pela SEDUC/RO, apresentou os campos
u�lizados pelos professores e docentes, e entre esses campos, tem-se o da redação, onde através da conselheira
Gerdalva, umas das redações de simulação solicitada para os alunos do Ensino Médio teve como tema o
Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O colegiado considerou um importante avanço e parabenizou a
conselheira pela ar�culação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Sandreia agradeceu a união e o empenho de
todas as conselheiras e deu por encerrada às 11h40, a 4ª Reunião Extraordinária do CEDM/RO, da qual eu, Lauren
Secretária Execu�va do CEDM, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada
eletronicamente por todos as conselheiras presentes, conforme lista de presença abaixo.
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ENTIDADE/ÓRGÃO TITULAR E SUPLENTE STATUS

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT
Titular: LUZANIRA MORAIS DE SOUZA PRESENTE
Suplente: ELZILENE DO NASCIMENTO
PEREIRA -----------

COMPANHIA RONDONIENSE DE INCENTIVOS CULTURAIS – CRIC
Titular: LAURA CRISTINA ANASTÁCIO
RODRIGUES PRESENTE

Suplente: SUELY PASSOS DE SOUZA ----------

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DA ZONA
LESTE – GRES

Titular: NOEMI DE SOUZA FURTADO
ASSUMPÇÃO PRESENTE

 Suplente: ANNE PABLÍCIA BARBOSA
NUNES MAMEDES ----------

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DE RONDÔNIA -
OAB/RO

Titular: MARLI ROSA DE MENDONÇA PRESENTE
Suplente: LARISSA TEIXEIRA R.
FERNANDES ----------

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DE
RONDÔNIA – SINTERO

Titular: ROSENILDA FERREIRA DE
SOUZA PRESENTE

Suplente: NEIRA CLAUDIA CARDOSO
FIGUEIRA AUSENTE

UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES – UBM
Titular: SANDRÉIA SILVA COSTA PRESENTE
Suplente: MIRIAM RODRIGUES
PEDROSA ----------

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL – SEAS

Titular: ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA
MAIA PRESENTE

Suplente: APARECIDA MEIRELES DE
SOUZA E SOUZA -------------

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA – SEAGRI
Titular: WELLIDA SODRÉ BARROS DE
OLIVEIRA AUSENTE

Suplente: ALINE CORTEZ OLIVEIRA AUSENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
 

Titular: GERDALVA ARAUJO
VASCONCELOS PRESENTE

Suplente: JANCINEIDE MARIA DA
SILVA ---------

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
SESDEC

Titular: AMANDA FERREIRA LEVY PRESENTE
Suplente: LUCILENE PEDROSA S.
GOTTARDO ---------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU

Titular: PRISCILA BUENO DOS
SANTOS

AUSÊNCIA
JUSTIFICADA

Suplente: WANESSA CARVALHO
PRADA IDA

AUSÊNCIA
JUSTIFICADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA – EMATER/RO

Titular: VANESSA PORTO DE LIMA ------------
Suplente: DIANA MENEZES VIEIRA PRESENTE
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