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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER –
CEDM/RO

 

Aos Vinte e sete dias do mês de Junho de 2019, as nove e vinte, reuniram-se na 5ª reunião ordinária do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher, no auditório sala de reuniões da CASA DOS CONSELHOS, as conselheiras, membros
do (CEDM/RO) e convidadas: Marli Rosa de Mendonça, Conselheira Titular, Vice Presidente (OAB-RO), Rosenilda F. de
Souza e Francisca Diniz de M Mar�ns, respec�vamente Conselheiras Titular e Suplente (SINTERO), Eutália C Pinheiro;
e Fabiete V. da Silva, respec�vamente Conselheiras Titular e Suplente (AMICC), Cris�ana de Paula, Conselheira
suplente (FECAUBER), Laura Cris�na, Conselheira Titular (SEDUC), Vânia C. Rodrigues, conselheira suplente (EMATER),
Maria Gomes, conselheira suplente (SEAGRI), Elizabete A. Nunes (SESAU) e Sandréia Costa (UBM) para deliberarem
sobre a seguinte PAUTA: 1. LEITURA E APROVAÇÃO da Ata da reunião anterior; 2. INFORMES, 3. PLANO DE AÇÃO. Foi
feita a apresentação da conselheira suplente da SEAGRI, Maria Gomes que se colocou a disposição para contribuir
com o Conselho e com a polí�ca pública para as mulheres e em seguida abriu a PAUTA para os INFORMES:
INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA SEAS: A Presidente informou às presentes que em razão de solicitação da SEAS de
algumas informações do conselho, dentre elas o Plano de ação e relatório de a�vidades, que foi solicitado pela
Assembléia Legisla�va, digitou o plano de ação parcial, até julho de 2019 e o relatório de a�vidades desses 06 meses
de 2019, conforme a�vidades deliberadas já realizadas e a realizar pelo Conselho, e enviou no email de todas as
conselheiras para analisarem e fazerem as observações e inserções necessárias, mas como não recebeu retorno de
nenhuma delas, fez os encaminhamentos devidos e faz a leitura dos mesmos; OFICIOS ENCAMINHADOS A VEPEMA E
A SENHORA RAQUEL - Ex Presidente do Conselho: Foram encaminhados conforme deliberação na reunião do mês
anterior, porém a senhora Raquel na via de recebimento do oficio já informou da impossibilidade de seu
comparecimento; CONTATOS EFETUADOS COM AS PRESIDENTES MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA
MULHER: Apresenta relatório realizado pela Secretária execu�va que através de contato telefônico fez contato com os
Conselhos dos Municípios: Ariquemes, Cacoal, Jarú, Ji-Paraná e Rolim de Moura, e foram unânimes em solicitar
capacitação e apoio do Conselho estadual para poder fortalecer as a�vidades que desenvolvem. Não houve contato
com os conselhos de Candeias do Jamari, Guajará-Mirim e Vilhena; PROCESSO DE MATERIAL GRÁFICO EM
TRAMITAÇÃO NA SEAS: A Presidente informou que teve acesso ao processo que tramita para confecção de materiais,
e que baixou material e enviou no email de todas para que tenham conhecimento do conteúdo e possa fazer as
alterações que acharem necessário. Que na sua análise e na da Dra Fabrizia e da Rosimar, Coordenadora da Rede
Lilás, precisa melhorar a qualidade do material, e que dos três dois são estão repe��vos. A Conselheira Vânia se
manifesta dizendo que esse material foi apresentado pela ex-presidente e que entendia que não podia ser mais
confeccionado, porém a conselheira Marli ponderou que uma vez disponibilizado para confecção ela já teria dado seu
consen�mento para confecção, enfa�zando que no material não deve ir nome da presidente e apenas o do Conselho,
senão fere o principio da impessoalidade. HALA informa que devemos deliberar outra data para a capacitação das
conselheiras por estar exíguo o prazo e não ter tempo hábil para as providências quanto à liberação de passagens e
diárias para a palestrante, citando que não será hospedagem e alimentação, mas que serão liberadas as diárias para
cobrir essas despesas; VÂNIA informa sobre o curso de capacitação das Extensionista Rurais da EMATER, na primeira
etapa,  e na segunda será realizada uma capacitação com as conselheiras municipais, com recursos já disponíveis, e
ainda cobra uma agenda para o ÔNIBUS LILÁS para atender as mulheres rurais. A conselheira Marli propõe que já na
próxima reunião descentralizada em Jarú, a mesma tenha um formato diferente com conteúdo qualita�vo não só
direcionado as conselheiras que estão atuando, mas que tenha temas que reforce a par�cipação da sociedade civil e
dos Órgãos governamentais. A Vice-Presidente expõe a dificuldade de trabalhar com o email existente do
CEDM/RO, porque tentou alterar a senha, porém ao realizar esse procedimento a informação vai para email da Ex-
presidente Raquel e por isso criou outro email temporário cedm. ro@hotmail.com; A Conseheira Vice-Presidente
informa que recebeu uma mensagem via watssap da Morgana informando que a senhora Tania que �nha sido
indicada para Comitê Estadual de Tortura �nha pedido para sair e que ela estava atuando como suplente, porém
como não par�cipava mais do grupo “Filhas do Boto nunca mais” queria saber como ficaria, e eu disse que ia trazer a
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situação ao Conselho.     Findo os informes passam as DELIBERAÇÕES DA PAUTA: 1. Aprovada a Ata da reunião
anterior já lida por todas que receberam em email para análise e correção se fosse o caso; 2. Aprovada ações para
compor o PLANO DE AÇÃO 2019: 1.1. Formação con�nuada dos conselhos estadual e municipais; 1.2. A�vidades a
ser definida com parceiros no outubro rosa e 16 dias de a�vismo, inclusive com confecção de materiais sobre os dois
temas; 1.3. Projeto Lei Maria da Penha nas Escolas para focar na prevenção da violência contra a mulher; 1.4.
Reuniões descentralizadas, porém com conteúdo qualita�vo, ou seja, com caráter forma�vo, inclusive já na que será
realizada no dia 28 de agosto em Jarú, com palestras que capacite às conselheiras municipais, mas também palestras
sobre a importância do controle social e da criação dos conselhos municipais, convênios e fundos de financiamentos
de projetos para polí�cas públicas para as mulheres; 1.5. Confecção de matérias para instruir a criação de conselhos
municipais; 1.6. Acompanhamento dos conselhos municipais; 1.7.    Campanhas preven�vas de combate a violência
em parceria com as igrejas, escolas e a sociedade civil organizada; 1.8.  Capacitação de pessoas da sociedade civil
organizada para atuar em seus bairros na temá�ca da violência contra a mulher e saúde da mulher; 1.9. Campanhas
educa�vas sobre a violência contra a mulher e a saúde da mulher; 1.10. Criação da iden�dade visual do CEDM-RO. Foi
ainda deliberado que na próxima reunião poderão aprovar e inserir mais ações no Plano de Ação de 2019; 3.
APROVAR a INDICAÇÃO das conselheiras Rosenilda Ferreira de Souza e Sandréia Silva Costa para compor o COMITÊ
ESTADUAL DE COMBATE A TORTURA, respec�vamente como Titular e Suplente; 4. APROVAR AS DATAS DA REUNIÃO
DESCENTRALIZADA DE JARÚ para o dia 02 de Agosto de 2019 e a CAPACITAÇÃO DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS para
os dias 05 e 06 de setembro de 2019 em Porto Velho, com a palestrantre Vanja Andrea Reis dos Santos, Conselheira
do Conselho Nacional de Poli�cas Públicas para as Mulheres. A Senhora Hala Cris�na conselheira Representante da
SEAS-RO, solicitou que na próxima reunião do Conselho CEDM/RO, seja inserido em pauta a Conferência Estadual do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher- CEDM/RO. A Senhora Sandréia Representante da UBM- fez um Breve
relato, para as demais conselheiras presentes, sobre a Marcha das Margaridas, relatou a importância do referido
evento e a organização que estão realizando no Estado. A Referida reunião encerrou-se às 11: 24 horas. E eu,
Secretária Execu�va do CEDM/RO, Márcia das Neves Ramos, lavrei a presente Ata, anexando á está à lista de presença
dos par�cipantes.

 

 

 

MARLI ROSA DE MENDONÇA

Vice- Presidente 

Documento assinado eletronicamente por MARLI ROSA DE MENDONCA, Conselheiro(a), em 23/08/2019, às
13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
7490024 e o código CRC 37A2FD1F.
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