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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER – CEDM/RO

 

Aos dezenove dias do mês de Setembro de 2019, as nove horas em ponto, 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. Juliana Herica A. T. Passados, conselheira suplente da
SESDEC, Regina C. Sobrinho, conselheira suplente da SEAS e Adriana Leite de Oliveira Maia, Assessora das poli�cas
públicas da mulher (SEAS), Noemi de Souza Furtado Assumpção, Conselheira Titular do STTR e a Cleomar Santos,
Estagiária da EMATER, Eutália C. Pinheiro (AMICC), Iasmin Brandão Nogueira, ouvinte da SEAS, Sandreia S. Costa
(UBM), Major PM Marcelo (Patrulha Maria da Penha),  para deliberarem sobre a seguinte PAUTA:  1. Andamento dos
processos: Descentralizada e Capacitação; 2. Deliberações do Projeto “O que te Move” (EMATER); 3.
Encaminhamentos para Secretaria de Estado, Comissão da Mulher e Procuradoria da Assembleia; 4. Uso de recursos
para aquisição de material permanente para o DEAM; 5. Projeto “Mulheres Seguras (SESDEC); 6. Ônibus Lilás; 7.
Outubro Rosa; 8. Produção de material gráfico para a CEDM; 9. Eleições do CEDM. Em seguida a senhora Presidente
deu as boas vindas e informou as pautas, pontuando que de acordo com o Regimento do CEDM, a convocação e
pautas precisam ser enviadas, no mínimo, 3 (três) dias. 1. Andamento dos processos: Descentralizada e Capacitação:
presidente falou  a todas que os processos da reunião Descentralizada de Jaru estão em andamento e o transporte
das Conselheiras será uma Van, saindo dia 26 com retorno dia 28. Sobre a reunião Descentralizada o local ainda vai
ser definido devido a Câmara dos Vereadores de Jarú esta ocupada no dia 27. Quanto a mobilização os convites 
foram enviados com um endereço e agora precisa ser reenviados com novo local da realização, e o retorno da
mobilização das regionais governamentais. Entretanto, a presidente ainda informou que a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, Solange, não estará presente na data e sua vice está afastada do cargo por conta de
está concorrendo as eleições do conselho tutelar. A vice-presidente do CEDM, Marli e a conselheira Rosa propuseram
a mudança da data para que a presidente par�cipe e reencaminhar os convites. A data ficou predefinida para 03 de
outubro com deslocamento dia 02 e retorno dia 04 de outubro, sendo aprovada por todas. A presidente solicitou que
a comissão de estratégia se responsabilize pela ar�culação da reunião descentralizada. Quanto a capacitação das
conselheiras, a presidente expôs o andamento do processo explicando que de acordo com o mesmo, a SEAS não
poderá a tempo hábil viabilizar as passagens aéreas devido ao novo processo de licitação de empresa para prestar
esses serviços junto a SUPEL, processo esse que ainda está em andamento desde de agosto, foi sugerido que
realizasse contato com a palestrante convidada para pleitear junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher a
passagem para a mesma, ficando a cargo do CEDM e do Fundo a disponibilização de diárias, caso o Conselho Nacional
atenda o pedido. Na pauta 2. Deliberações do Projeto “O que te move”. Foi apresentado o projeto “O que te move”
da EMATER, pela Extensionista Vanessa P. de Lima. O projeto prevê duas a�vidades, um Encontro das Extensionistas
da Emater e Capacitação das Conselheiras Estaduais e Municipais. Foi apresentado o material gráfico disponibilizado
pela ex presidente do Conselho Raquel,  Marli falou que nesse material não pode conter o nome das presidentes dos
Conselhos nem telefones e e-mails pessoais. A conselheira Sandreia propôs que seja enviado um memorando para
todos os conselhos municipais solicitando um e-mail e telefone ins�tucional para ser alterado na car�lha. Vanessa
falou que foi solicitado as informações do CEDM porém não teve resposta. Marli falou que, enquanto presidente do
Conselho não recebeu nenhum documento solicitando essas informações. Vanessa disse que não há mais tempo de
fazer alterações no material didá�co e vai aguardar a reposta para alteração dos contatos dos conselhos antes de
editar  e re�rar todos os nomes de presidentes. Segundo Vanessa, as capacitações do Conselho serão regionalizadas e
vão acontecer em seis municípios sendo Porto Velho, Ji Paraná, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé, Vilhena e
Ariquemes. As capacitações terão duração de dois dias, a Emater vai oferecer a alimentação e hospedagem e solicitou
ao conselho mediar a capacitação dos conselhos municipais. As datas previstas para execução será até dezembro,
podendo iniciar em novembro. Quanto as diárias das conselheiras da sociedade civil no projeto não estão previstas,
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apenas para as que são servidoras públicas, sendo assim, foi deliberado que o CEDM, através do fundo, solicitará as
diárias para as conselheiras da sociedade civil que não tem vínculo governamental, as quais par�ciparão ficando
determinado que será feito um cronograma/escala. O encontro das Extencionistas está marcado para primeira
semana de novembro e foi solicitado um cronograma das capacitações do conselho para ser apresentada na próxima
reunião ordinária. Passada para pauta 3. a Marli falou que a comissão da mulher na Assembleia sempre apoiou o
conselho e ajudou com uma emenda para aquisição de uma camioneta. A assembleia apresentou um projeto
chamado Chameron com equipe mul�disciplinar para atendimento a mulher, a DEAM está pedindo uma audiência
publica e propor uma pauta de uma delegacia da mulher aproveitando o espaço que está sendo discu�do para ser no
an�go prédio da assembleia, Dr juliana falou que o espaço é importante para fazer um atendimento especializado
para mulher vi�ma de violência. Marli falou que o Conselho deve conhecer bem o projeto e ver como pode ser
alinhado a Deam para que as mulheres sejam atendidas. Laura propôs montar um grupo de conselheiras
representadas por cada en�dade para discu�r com a procuradoria da mulher e apresentar demandas. A comissão
deve apresentar as demandas ate dia 04 de outubro, após será marcada uma reunião com a comissão. A pauta 4 e 5.
Uso de recursos para aquisição de material permanente para o DEAM e Projeto “Mulher Segura”: Ressalta que estas
duas pautas foram antecipadas, devido a presença do Major PM Marcelo. A conselheira Adriana iniciou a explanação
sobre o Projeto Mulher Segura (contempla os materiais permanentes para DEAM e Patrulha Maria da Penha) da
SESDEC, o qual foi protocolado na SEAS, dando a palavra para o Major, que apresentou o projeto, descrevendo como
funciona o projeto de defesa a violência contra mulher, falou das viaturas que atendem todo Estado e tem a
dificuldade de monitorar todas as mulheres com medidas prote�vas. O projeto prevê a aquisição 4 veículos
caminhonete 4X4, 31 monitores, 8 estruturas de instalação, 8 computadores e 4 kits mobiliário. Hoje existe 13
patrulhas e o projeto tem como meta chegar a 23, fiscalizando e acompanhando essas mulheres. O mesmo ainda
explicou sobre um aplica�vo de celular a ser lançado que facilita o acesso, sendo que sua importância se dá ao fato da
mulher que tem medida prote�va poder usar o aplica�vo como o botão do pânico e acionar a viatura mais próxima. É
um atendimento 24 horas com acionamento e monitoramento imediato pela central. Para isso será feito um
levantamento e cadastramento dessas mulheres, com uma sala de monitoramento 24 horas com 31 monitores LCD.
Esse aplica�vo será cadastrado com um chip no celular e acionado toda vez que ela se sen�r ameaçada podendo ser
classificado por risco. Falou que é um projeto pioneiro em Rondônia e pediu apoio do Conselho, com relação a
aquisição de vídeo-wall e mobiliário. Na ocasião, a conselheira Adriana con�nuou a explicação do projeto com relação
a aquisição da 4 caminhonete para a DEAM, ressaltando a possibilidade de adquirir somente 3 caminhonetes em
decorrência do recurso que já está previsto no Plano de Ação do CEDM e do ônibus lilás. Após, a vice-presidente do
Conselho falou que os recursos para esse projeto podem ser viabilizados pelo Fundo, e ainda falou que as patrulhas
que foram pedidas para os deputados na reunião descentralizada de Vilhena e já cobrou dos mesmos os recursos
para aquisição dos veículos. O projeto está para aprovação do CEDM no valor de 960 mil reais. Porém, devido a todos
os projetos do CEDM, a Conselheira Rosa Negra do Sintero falou que não concorda que os recursos do Fundo seja
redirecionado para este projeto no valor que estão pedindo, haja vista, a necessidade desse recurso para as ações do
conselho. A conselheira Irisvone também falou que não concorda com o remanejamento recurso do Fundo. Marli
explicou que o conselho precisa desses dados da central e os recursos do Fundo não podem ser perdidos, propôs que
seja reunido o conselho em outro momento para avaliar e ver o orçamento de como e quanto pode repassar para o
projeto e resguardar o que o conselho pode executar. A Dr Juliana da DEAM falou que não seria justo subtrair os
valores somente das Caminhonetes, pedindo que seja revisto de forma igualitária para Polícia Civil (DEAM) e Polícia
Militar (Patrulha Maria da Penha). A Adriana reforçou a importância do projeto para a Polí�ca da Mulher e em
seguida o Major explicou que a Central vai ser construída, pedindo o apoio do Conselho no valor que for possível
repassar. A Adriana propôs que o projeto seja avaliado e aprovado para dar agilidade aos processos e seja adequado
quanto aos valores, visto que já está próximo ao fim do ano e o recurso do Fundo precisa ser u�lizado de forma
eficiente. O Major propôs que o valor des�nado ao projeto seja aprovado e depois adequado. Rosa Negra fez numa
proposta de encaminhamento de fechar essa pauta e con�nuar a reunião e marcar uma outra data para discu�r
definir a pauta do projeto da SESDEC. A proposta da Marli teve 8 votos a favor foi aprovada, ficando definido a data
20.09 uma reunião de alinhamento, análise do valor do projeto e cronograma orçamentário das a�vidades do CEDM.
Sendo que, as deliberações dessa reunião serão apresentadas para votação numa reunião Extraordinária no dia 23 de
setembro as 09h. A pauta 6 e 7.  Ônibus Lilás e Outubro Rosa: A Adriana distribuiu um folder informa�vo e o projeto
ônibus lilás e explanou sobre o mesmo, reforçando sua importância e fazendo a solicitação recurso do Fundo para
manutenção das duas unidades moveis de enfrentamento a violência da mulher do campo e da floresta, e ainda, que
o CEDM preveja nos planos de ação 2019/2022, orçamento des�nado a execução das a�vidades do Programa Ônibus
Lilás. Adriana informou ainda que a execução do ônibus precisa de uma equipe mul�disciplinar para o
funcionamento. A convidada Vanessa falou que a equipe que atende no ônibus precisa ser capacitada. Vania falou
que o ônibus é pra atender a zona rural e �nha todo uma capacidade de atender e monitorar qualquer situação de
violência do campo e hoje serve apenas para enfeite nas ações. Adriana falou que apenas um ônibus precisa de
reforma total e outra apenas de manutenção, ambos com necessidade de combus�vel (3km/1L),  para um período de
setembro a dezembro de 2019 totalizando um valor de 100 mil reais. Irisvone falou que os ônibus atenderam muitas
ações e precisa ser rea�vado esses atendimentos. Marli propôs a liberação somente do recurso para a manutenção
de um ônibus (placa NDP-9475) e mais o combus�vel para esse período, solicitando para a SEAS um orçamento atual



e detalhado do segundo ônibus (placa OHQ-3567), para que assim seja decidido a des�nação do recurso restante
solicitado, solicitou ainda que o ônibus esteja presente na reunião descentralizada de Jaru e ainda o cronograma das
outras a�vidades de atendimento do programa durante o período previsto. Dr Juliana solicitou o atendimento do
ônibus numa ação da Deam dia 16 de outubro e ajuda do Conselho na divulgação da ação. Sendo aprovado a
manutenção do primeiro ônibus no valor de 20 mil reais. Sobre o Outubro Rosa, a Adriana sugeriu fazer um chá para
encerramento da ação do Outubro Rosa em parceria com a SEDUC, SESDEC (Deam), SESAU, SEAS, CEDM e outros
apoiadores. A presidente Laura solicitou para a próxima reunião extraordinária o detalhamento orçamentário para
esse chá a ser decidido sobre a des�nação do recurso. Na pauta 08. Produção dos Materiais Gráficos: a presidente
do conselho solicitou esclarecimentos sobre os materiais gráficos solicitados para o CEDM, foi informado sobre as
ideias dos materiais para a Campanha Outubro Rosa e outras a�vidades ins�tucionais, decido que o processo de
solicitação de compra junto a SEAS. Foi deliberado ainda entre as conselheiras a criação de uma nova logo para o
CEDM e a mensagem do conselho. Na pauta 09. Eleições do CEDM: foi decidido fazer essa discussão na Reunião
Extraordinária do dia 23.09. 

A Referida reunião encerrou-se às 13:45 horas e a leitura/finalização da Ata as 15:41 horas, e a presente Ata foi
lavrada que após lida e aprovada, vai devidamente assinada e anexada à lista de presença dos par�cipantes.

 

Porto Velho, 20 de setembro de 2019.

 

 

LAURA CRISTINA ANASTÁCIO RODRIGUES

Presidente do CEDM/RO

Documento assinado eletronicamente por Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Conselheiro(a), em 20/09/2019, às
15:57, 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.
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