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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER –
CEDM/RO

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-
se em reunião extraordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, na sala de reuniões da Casa dos
Conselhos, as conselheiras do CEDM/RO, a Sr.ª Marli Rosa de Mendonça (Vice-Presidente) pela OAB/RO,
representando a SEDUC Clícia Henriques de Souza, representando a SESDC Dr.ª Fabrízia Elias; representado o STTR
Noemi de Souza F Assumpção; representando a (EMATER) Irisvone L. Magalhães e Maria D. Barros Barbosa;
representando a (SEAGRI) Maria do Carmo Silva dos Santos e Maria Gomes da Silva; representando o SEAS Regina C.
Sobrinho; Secretária execu�va do CEDM Ana Julia de Cunha e Araújo. Aberta as a�vidades pela vice-presidente, Srª
Marli, em razão da ausência jus�ficada da Presidente, Srª Laura Cris�na Anastácio em razão de estar presente em
curso de pós-graduação, passou à apresentação da atual Assistente Técnica da Gerência de Polí�cas Públicas da
Mulher vinculada a SEAS, Srª Adriana Leite de Oliveira Maia, da conselheira �tular Maria do Carmo da Seagri. A seguir
lhe foi passada a seguinte pauta: 1) Deliberar acerca da aplicação dos recursos do FUNEDM para realização de
despesas nos seguintes eventos: a) IV Encontro de Mulheres Ribeirinhas da Médio e Baixo Madeira, a realizar-se nos
dias 04 a 06 de setembro de 2019, no Distrito de Cujubim do município de Porto Velho/RO; b) 8ª Reunião
Descentralizada da CEDM no dia 28 de agosto de 2019, no município de Jaru/RO e; c) na Capacitação das Conselheiras
do CEDM em Porto Velho/RO nos dias 05 e 06 de setembro de 2019; 2) Outras despesas. Passou-se a deliberar acerca
das despesas, sendo aprovado por unanimidade das presentes, o seguinte: 1. Para o IV Encontro das Mulheres
Ribeirinhas do Baixo e Médio Madeira que será realizado no período de 04 a 06 de setembro de 2019, no Distrito de
Cujubim, no Município de Porto Velho, fica autorizada a despesa com recursos do Fundo estadual dos diretos da
mulher - FUNEDM, a confecção de 200 (duzentos) folders para serem distribuídos as par�cipantes do evento e 40
cartazes para a divulgação  do evento; 2. Para a reunião descentralizada em Jaru, que acontecerá no dia 28 de agosto
de 2019, fica autorizada a despesa com recursos do Fundo estadual dos direitos da mulher-FUNEDM, a concessão de
duas e meia diárias para cada conselheira e para uma palestrante, totalizando 15 par�cipantes, e ainda o transporte
terrestre para essas conselheiras e palestrante, caso seja necessário; 3. Para a capacitação das conselheiras estaduais
com convite extensivo as conselheiras municipais que acontecerá nos dias 05 e 06 de setembro de 2019, fica
autorizada a despesa com recursos do Fundo estadual dos direitos da mulher - FUNEDM, para aquisição de passagem
aérea (ida e volta) de Manaus a Porto Velho e a concessão de 02 (duas) diárias para a palestrante VANJA ANDRÉA REIS
SANTOS, Conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, e a contratação de 01 ( um) coquetel para abertura do evento
que acontecerá no dia 05 de setembro de 2019, as 19:00 horas,  e 02 coffee break que serão servidos nos intervalos
de manhã e tarde no dia 06 de setembro de 2019; 4. Fica autorizada a realização da despesa com recursos do Fundo
estadual dos direitos da Mulher - FUNEDM, para confecção de 10 (dez) mil exemplares do Manual de Criação de
Conselhos Municipais que serão u�lizados para divulgação e treinamento de conselheiras municipais, 100 (cem) mil
folders e 10 ( dez) banner’s para a�vidades regionais alusivas ao Outubro rosa; 5. Fica autorizada a realização da
despesa com recursos do Fundo estadual dos direitos da mulher -FUNEDM, para confecção de 03 ( três) banner’s para
u�lização nos eventos em que o Conselho Estadual par�cipa e, para aquisição de materiais permanentes e materiais
de consumo para suprir as necessidades deste Conselho Estadual. Como mais nada havia a tratar, a senhora vice-
presidente lavrou a presente ata que após lida vai devidamente assinada.

 

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.
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