
 

 
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 

  

ATA

ATA DA 5º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER-
CEDM

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e três minutos, na Casa dos
Conselho Estadual, deu início a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher - CEDM/RO,
respeitando o distanciamento social, previsto pelo Decreto nº 26.134, de 17 de junho de 2021, alterado pelo Decreto
nº 26.461, de 15 de outubro de 2021, que ins�tui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de
Prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus-COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia.
Estavam presentes as seguintes conselheiras: A presidente do Conselho a Srª. Sandreia Silva Costa e Titular da
UBM; Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Titular da CRIC; Gerdalva Araújo Vasconcelos, Titular da SEDUC; Adriana
Leite de Oliveira Maira, Titular da SEAS; Vanessa Porto de Lima, Titular da EMATER; Lucilene Pedrosa de Souza,
suplente da SESDEC; Marli Rosa Mendonça, Titular da OAB; Rosenilda Ferreira de Souza, Titular do SINTERO; Ana
Carolina Assunção, Coordenadora Estadual dos Direitos Humanos – Convidada, e Secretária Execu�va, Gecivoni
Cardoso Vizoni, para deliberar e apreciar a seguinte PAUTA: a) Aplicação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos
da Mulher – FUNEDM; b) Apresentação do Relatório Parcial da execução do projeto "O que te move". c) A�vidades
dos 16 dias de a�vismo pelo fim da violência contra mulher. A presidente Sandréia deu início a reunião dando boas-
vindas a todos, e em seguida passou a palavra para a Conselheira Adriana para tratar do item a, e passou a apresentar
o Relatório Parcial da Execução do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM. Adriana informou que na úl�ma
reunião houve a aprovação do plano da SEAS com recurso para ônibus lilás, material permanente para CEDM,
passagem e diárias para atender as Conselheiras não governamentais para executar o projeto “ O que te Move”. O
Conselho apresentou via processo as solicitações de diárias conforme os valores aprovados como também a questão
de aquisição de materiais tanto permanente como de consumo, o qual foi cuidado com muito zelo principalmente a
questão de atas existentes, e o que não �nha em Ata foi solicitado a aquisição de itens. Adriana explicou que a
dotação inicial do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher para 2021 no valor de R$ 119.043,00 (Cento e dezenove mil
e quarenta e três reais), houve o empenho tanto de diárias (R$ 7.500,00) como de pagamentos para pessoas
jurídicas (R$ 76.000,00) totalizando o valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil, quinhentos reais), e a liquidar a
importância de R$ 88.750,00 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Sobre o detalhamento na segunda
página do relatório, Adriana fez referência das dotações inicial das diárias no valor de R$ 20.000,00, que veio a
ser atualizado para R$ 27.500,00, valor este devidamente empenhado, já liquidado R$ 14.750,00, e a
liquidar R$ 12.750,00 reais. No que diz respeito ao consumo a dotação é de R$ 300,00, atualizado em R$ 405,00,
sendo aguardado o empenho. O valor para aquisição de materiais de consumo previsto foi de R$ 375,75. Adriana
ressaltou que houve valor remanejado dos elementos 33.90.32 (distribuição gratuita),33.90.33
(passagens) e 33.90.39 (pessoa jurídica) para atender diárias e aquisição de materiais de consumo e permanente.
Adriana explicou ainda, para atender a aquisição do projetor de mídia, veio a solicitar o fornecimento em razão de
Ata da SEAS, mas que foi elaborada e mo�vada para atender ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e a
Violência PROERD, um convênio pertencente à Coordenadoria das Polí�cas de Assistência Social (CAS) da SEAS
e, passou de fornecimento para aquisição, sendo assim, foi solicitado o andamento do processo conforme
determinações legais, de modo a atender ao CEDM. Ana Carolina se posicionou dizendo que a SEAS teve muita
dificuldade com o material permanente, as atas que �nhamos para adesão como a ata da SEDUC, a princípio o
fornecedor disse que não podia atender, depois que conseguiu que cedesse o fornecimento, o fornecedor disse
que já não �nha mais; estamos nessa luta para conseguir atas, bem como alcançar êxito no processo licitatório que
fracassou, diante das dificuldades encontradas pelos fornecedores de materiais de informá�ca em decorrência da
pandemia. Entretanto, a Sandreia destacou que as prioridades de empenho são da ouvidoria aprovada em plenário,
computadores, notebooks, celulares e data shows. Ademais, Ana Carolina explica que em relação aos celulares tem
que entrar no processo de solicitação da própria SUGESP, porém o contrato de linha telefônica para instalar a
ouvidoria do Conselho não será possível para o atual exercício. A Conselheira Marli, informou que a solicitação deve
ser imediata para o primeiro trimestre de 2022. Ana Carolina verbalizou que é necessário apresentar
projeto contendo a proposta com detalhamento do obje�vo, metodologia a ser aplicada pela ouvidoria para que
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possa ser apreciado. Segundo Sandreia os telefones par�culares dos conselheiros, diariamente recebem denúncias,
havendo a necessidade urgente de ins�tucionalizar no Conselho, tendo em vista que na penúl�ma gestão, todas as
informações foram perdidas. Ana Carolina orientou que o projeto para a Ouvidoria seja readequado ao modelo do
Projeto encaminhado para a Presidente do CEDM em 24.11.2020, u�lizado pela SEAS para facilitar a
aprovação. Passado a palavra para Adriana, reportou-se à página 06 do Relatório consta os itens já solicitados para
aquisição, sendo apresentador de slides, bandeiras oficiais do Brasil e do Estado de Rondônia, base para três mastros,
porta banner tripé, púlpito auditório/tribuna, e suporte para fundo infinito móvel. Sugeriu que para os demais
itens (jarra, jogo de copos e taças, bo�jão térmico, conjunto de xícaras, bandeja retangular e suqueira), por
serem material de apoio para coffee break, seja apresentada proposta dos eventos de 2022 a ser realizados pelo
CEDM, para incluir nos processos da SEAS para contratação de serviços de Coffee break. A
Conselheira Marli acrescentou dizendo que o material de distribuição gratuita, seja de imediato disponibilizado o que
há em ata para o Conselho solicitar impressão do material. A presidente Sandreia solicitou uma reunião com o SEPOG
para tratar do fundo. Desse modo, Marli relatou que não está sendo discu�do com o Conselho o documento do
fundo, a conselheira pede ainda que a proposta orçamentária seja discu�da com o conselho e não apenas trazer para
aprovação.  A Sandreia sugere que reúna a Comissão de finanças para analisar a proposta e fazer as
considerações. Adriana informa que há R$ 76.000,00 empenhados para o elemento 33.90.39 (pessoa jurídica),
voltados para atender a manutenção e reforma da unidade móvel NDP- 9475, e após deliberação, e colocado em
votação para o colegiado, que aprovou, por unanimidade, o uso desse recurso do FUNEDM. Quanto ao item b da
pauta, passou a palavra para a conselheira e apresentou parcialmente os resultados do projeto ‘’O QUE TE MOVE’’, do
convênio Federal 861413-17. A metodologia inicial é falar do projeto na Câmara dos Vereadores, Assistência Social
dos Municípios e Sociedade Civil, bem como às delegacias. Dos 27 municípios visitados, nenhum se negou a implantar
os CMDM, e destes, 05 já têm minuta aprovada e 02 com minuta pronta para aprovação. Em vista
disso, Marli informa da necessidade de acompanhamento das ações de criação dos Conselhos Municipais, bem
como de capacitação dos profissionais da Extensão Social, os agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde
em geral. A conselheira Rosa Negra trouxe a realidade encontrada pelos municípios, delegacias degradadas sem
condições de atender as ví�mas e que a rede só funcionará se es�ver estruturada. Em síntese, Sandreia visitou as
delegacias para apresentar o relatório da situação a SESDEC, ao MP/RO, e à Defensoria Pública do Estado de
Rondônia. A mesma relatou a gravidade em transformar a coordenação da Polí�ca da Mulher em uma assessoria.
Acrescentou ainda que o “Mamãe Cheguei” e a distribuição de cestas básicas não são polí�cas e sim programas do
governo. A Conselheira Lucilene pede para não esquecer da reforma do DEAM que está na UNISP SUL. A
Presidente Sandreia solicita a Adriana que encaminhe o O�cio à SESDEC para verificar a situação das DEAM. Ana
Carolina trouxe para conhecimento das conselheiras as caracterís�cas do programa Mulher Protegida, que não estava
em pauta, que tem por obje�vo prestar assistência à família na pessoa da mulher ví�ma de violência domés�ca e
familiar, especialmente a que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acompanhada ou não de
seus dependentes, a fim de coibir a violência no âmbito de suas relações, através de transferência de renda no valor
de R$ 400,00 para mulheres ví�mas de violência domés�ca com medida prote�va de urgência vigente numa primeira
etapa, e segunda etapa contempla oferta dos cursos de capacitação ou aperfeiçoamento profissional à beneficiária,
com vistas ao fomento de inserção no mercado de trabalho e/ou para o empreendedorismo e ao protagonismo
socioeconômico. Possivelmente esses cursos serão ofertados via sistema ”S” nos 52 municípios. A
presidente Sandreia, solicita ainda, que seja convocada nova assembleia com todas as comissões, pois o tempo
despendido só permi�u a discussão e aprovação do item a) Aplicação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos da
Mulher. Sendo necessário dar con�nuidade da apreciação do item B e C, bem como colocar em pauta o Programa
Mulher Protegida para que as conselheiras possam ter conhecimento prévio. Ana Carolina e Adriana se colocaram à
disposição para discu�rem o Programa Mulher Protegida, propondo inclusive que estavam disponíveis para o dia
seguinte, caso as Conselheiras desejassem e que ficariam aguardando o retorno da data que fosse sa�sfatória para as
Conselheiras. Ademais, a Conselheira Priscila Bueno dos Santos- �tular e Wanessa Carvalho Prada Ida- suplente,
representantes da Secretaria de Estado e Saúde-SESAU jus�ficaram ausência devido demandas judiciais que �nham
que responder. Nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a reunião presencial da qual, para constar, eu,
Gecivôni Cardoso Vizoni, lavrei a presente Ata, que vai ser assinada pela Presidente Sandréia Silva Costa e demais
conselheiras par�cipantes.
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ENTIDADE/ÓRGÃO TITULAR E SUPLENTE STATUS

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

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



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

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DA ZONA
LESTE – GRES

Titular: NOEMI DE SOUZA FURTADO
ASSUMPÇÃO ----------

 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 ------------

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 -------------

Suplente: ALINE CORTEZ OLIVEIRA -------------

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  
Suplente: LUCILENE PEDROSA S.
GOTTARDO PRESENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
Titular: PRISCILA BUENO DOS SANTOS AUSÊNCIA

JUSTICADA
Suplente: WANESSA CARVALHO PRADA
IDA

AUSÊNCIA
JUSTICADA

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

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