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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER –
CEDM/RO

 

Aos Vinte e dois dias do mês de Agosto de 2019, as nove e trinta, reuniram-se na 7ª reunião ordinária do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher, no auditório da CASA DOS CONSELHOS, as conselheiras do (CEDM/RO). Laura
Cris�na, Conselheira Titular (SEDUC), Marli Rosa de Mendonça e Larissa Gripp, respec�vamente Conselheiras Titular e
Suplente (OAB-RO), Cris�ana de Paula, Conselheira suplente (FECAUBER), Irisvone Luiz Magalhães e Vânia C.
Rodrigues, conselheiras �tular e suplente (EMATER), Maria do Carmo Silva dos Santos e Maria Gomes, conselheiras
�tular e suplente (SEAGRI), Elizabete A. Nunes (SESAU), Drª. Fabrizia Elias Soares Alves, conselheira �tular da SESDEC,
Regina C. Sobrinho, conselheira suplente da SEAS e Adriana Leite de Oliveira Maia, Assessora das poli�cas públicas da
mulher (SEAS), e a Cleomar Santos, Estagiária da EMATER para deliberarem sobre a seguinte PAUTA: 1. LEITURA E
APROVAÇÃO da Ata da reunião anterior; 2. INFORMES, 3. Reunião Descentralizada em Jarú; 4. Capacitação das
Conselheiras Estaduais e Municipais; 5. OFICINA DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PARA ATUAÇÃO DO
CONSELHO. Foi feita a jus�fica�va da ausência da conselheira Noemi, Secretária Geral que está par�cipando de
Oficina de Auto formação de Educadoras (es) sociais, na cidade de Macapá nos dias 20 a 22 de Agosto de 2019. Em
seguida a senhora Presidente informou a todas que os processos da reunião Descentralizada de Jarú e da Capacitação
das conselheiras estaduais e municipais retornaram para CEDM/RO, porém na semana passada aqui na CASAC ficou
04 dias sem acesso a internet o que prejudicou a publicação da Ata, e também os convites da reunião descentralizada
de Jarú e da própria capacitação. Informou também que a SEAS não irá conceder as diárias pelos seguintes mo�vos:
“Foi requisitado diárias para as conselheiras �tulares e suplentes, o que não condiz com a atual situação que se
encontra o Estado de Rondônia, que vem há anos adotando polí�cas de austeridade, visando diminuir os gastos
públicos. Ademais as conselheiras representam os órgãos e en�dades, mo�vo pelo qual não há jus�fica�va para o
deslocamento de ambas as representantes, uma vez que a representa�vidade se dá com apenas uma conselheira”.
Informa também que a Secretária de Assistência Social de Jarú solicitou o adiamento da reunião descentralizada pelo
mo�vo do dia 28 de agosto de 2019, estarem inaugurando dois CRAS na cidade de Jarú. A Presidente ainda ponderou
a questão do tempo para que a SEAS possa providenciar a liberação das diárias e também a resolução da questão do
transporte, definindo por que meio será. A conselheira Marli explicou todo andamento dos processos em questão,
inclusive citando o desencontro das informações dadas pela SEAS quanto aos requisitos para o processo, mas que
agora com as orientações dadas pela Adriana acredita que não haverá mais desencontro de informações. Feito as
considerações a Presidente passou as deliberações, que foram aprovadas por unanimidade das presentes: 1.
Realização da reunião descentralizada em Jarú no dia 27 de setembro de 2019, ficando autorizada a realização de
despesas com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher para a concessão de duas diárias e meia para cada
conselheira �tular e para a suplente na ausência desta, e para palestrante Sandréia Silva Costa, que proferirá a
Palestra: Importância do Controle Social na implementação dos conselhos municipais; 2. Fica autorizada a realização
de despesas com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher para custear o transporte terrestre que será
u�lizado para transportar as conselheiras até o Município de Jarú, com saída de Porto Velho no dia 26 de setembro de
2019, e retorno dia 28 de setembro de 2019; três. Fica autorizado a realização do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
CONSELHEIRAS estaduais e municipais que será realizado nos dias 17 e 18 de Outubro de 2019; 4. Fica autorizado a
realização de despesas com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher para custear despesas com passagens
aérea (ida e volta), de São Paulo a Porto Velho e as diárias, de acordo com o deslocamento, considerando as conexões
para a Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, senhora EUNICE CRUZ; 5. Aprovada a par�cipação
das conselheiras no Encontro das Mulheres Ribeirinhas que acontecerá no período de 04 a 06 de setembro de 2019,
cujas despesas de deslocamento e alimentação serão de responsabilidade das par�cipantes, sendo que cabe as
par�cipantes fazer os relatórios para encaminhamentos e deliberação do CEDM/RO; 6. Fica autorizado a realização de
OFICINA PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS para atuação do CEDM/RO, sendo a data a ser definida pela
palestrante Rosimar do TCE. A Referida reunião encerrou-se às 12: 15 horas, e a presente Ata foi lavrada que após lida
e aprovada, vai devidamente assinada e anexada à lista de presença dos par�cipantes.
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Documento assinado eletronicamente por Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Conselheiro(a), em 23/08/2019, às
12:41, 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
7491453 e o código CRC 5331426A.
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