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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER –
CEDM/RO

 

Aos Vinte e dois dias do mês de Maio de 2019, das nove e trinta, reuniram-se em 4ª reunião ordinária do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher, na sala de reuniões da CASA DOS CONSELHOS, as conselheiras �tulares, suplente e
convidadas:  A senhora Marli Rosa de Mendonça, Vice-Presidente (OAB) Clicia Henriques de Souza (SEDUC), Eutália C
Pinheiro (AMICC), Dr.ª Fabrízia Elias e Dr.ª Juliana Tavares (SESDEC),  Noemi de Souza F Assumpção (STTR),  (STTR),
Rosenilda F. de Souza Conselheira Titular e Francisca Diniz de M Mar�ns (STTR),  Márcia das Neves Ramos ,Secretária
execu�va do (CEDM). A referida reunião iniciou-se as 09:30 teve como pauta: O Plano de Ação de 2019 do CEDM/RO
com a vice- presidente fazendo a leitura do plano de Ação do 1º semestre e ressaltando a importância de se fechar o
plano de ação para o segundo semestre, em razão dos prazos exigidos para abertura dos processos que necessitem
de desembolso financeiro do orçamento do CEDM/RO. As delegadas da (DEAM) a Drª Juliana Herica e a Drª Fabrizia
Elias, trouxeram propostas para se fazer campanhas preven�vas no combate a violência contra a mulher em parceria
com as Igrejas e Escolas. E também ressaltaram ainda a respeito da estrutura da DEAM, que está muito precária e da
necessidade de se fazer uma reforma. E relataram ainda que todas as medidas prote�vas são de urgência. A Drª
Juliana disse ainda que tem que ter um Plano de Ação do CEDM/RO desvinculado da polí�ca da Mulher da CEAS/RO.A
senhora Rosenilda (SINTERO) reforçou a importância dessas campanhas preven�vas e lembrou sobre a aquisição de
material de divulgação do CEDM/RO.A Senhora Vice-Presidente Marli Rosa, disse que o CEDM/RO poderá remanejar
alguns valores do orçamento, em especial o recurso des�nado a realização da Conferência Estadual que só acontecerá
em 2020. Foi deliberado o envio de um oficio a VEPEMA solicitando sobre possível convênio com o CEDM/RO, feito
em nome da Ex-Presidente (Como ela expôs em várias reuniões do CEDM), explicando a atual situação que se
encontra o Conselho CEDM/RO e confirmar a importância do convenio com a VEPEMA, e ainda o envio de um oficio
para a senhora Raquel Silva Santos(ex-presidente) para prestar informações sobre o CEDM/RO e assim entregar o
conselho formalmente. Houve ques�onamento sobre recurso da ação entre amigos feito pelo CEDM/RO, e a
conselheira Rosa Negra ligou para Tais que a época era responsável pela comissão de finanças e ela disse que esse
recurso de 800,00 (Oitocentos reais), foi doado a CONCIL. As conselheiras e suplentes informaram ainda que se faz
necessário encaminhar Oficio/convite para a Drª Tania e Dr. Heverton Aguiar a par�ciparem das reuniões do
CEDM/RO. A senhora Rosenilda (SINTERO) Solicitou da Secretaria execu�va da CEDM/RO que faça uma pesquisa
quan�ta�va de índice de violência contra a mulher dentro do Estado. Ficou acordado, para que na próxima reunião as
conselheiras encaminhe suas propostas para serem incluídas no plano de ação do CEDM/RO 2019. Ficou acordado em
a Secretaria execu�va Marcia das Neves Ramos e a Secretaria Geral Noemi de Souza, que a mesma devera a contar
desta data, exercer suas a�vidades per�nentes ao conselho.E eu, Márcia das Neves Ramos Secretária Execu�va lavrei
a presente Ata, anexando à lista de presença dos par�cipantes.

 

 

MARLI ROSA DE MENDONÇA

Vice-Presidente
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