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

 

Aos nove dias do mês de dezembro de 2019, as nove horas, reuniram-se na reunião extraordinária do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher, no auditório da CASA DOS CONSELHOS, as conselheiras do (CEDM/RO). Presentes as
seguintes conselheiras: Laura Cris�na A. Rodrigues – SEDUC, Marli Rosa de Mendonça – OAB, Maria do Carmo S dos
Santos – SEAGRI, Larissa Gripp Cardoso- OAB, Eutália Costa Pinheiro-AMICC, Vânia C. Rodrigues S. Fraga- EMATER,
Noemi de Souza Furtado Assumpçao- STTR, Rosenilda Ferreira de Souza-SINTERO, Sandreia Silva Costa – UBM. A
referida reunião foi chamada pela presidente Laura Cris�na a fim de discu�r e responder um documento enviado no
dia 02.12 pelas conselheiras da sociedade civil (Ana Paula-FECAUBER, Eutália-AMICC, Marli-OAB, Noemi-STTR e
Rosenilda-SINTERO), no qual as mesmas solicitam a reunião para “tratar de pautas do Conselho que foram
paralisadas”, em decorrência do posicionamento da SEAS sobre o fim do mandato das conselheiras este ano. Para
tanto, a presidente começou a reunião esclarecendo que a convocou para tratar a�vidades do CEDM e as eleições,
pois a Sociedade Civil estava requereu um posicionamento sobre essas questões. A presidente ainda informou que no
entendimento da SEAS, o mandato da sociedade civil já havia terminado em Agosto de 2019 e a SEAS ainda
posicionou-se no sen�do de presidir as próximas eleições, através de um regramento a ser feito por eles, e que por
conta dessas situação que paralisou-se todas as ações planejadas pelo CEDM e deixando apenas a presidente
respondendo. Conselheira Rosenilda falou do papel da sociedade civil dentro do CEDM, que precisamos entender
qual o papel do governo dentro do Conselho. A conselheira Marli Mendonça falou que todos processos através do
Sistema SEI eram pra ser realizada pela Seas e foi repassado para o Conselho fazer, e ainda acrescentou que o
mandato da sociedade civil vale a par�r da posse e não das eleições e pelo regimento vai até 31 de Dezembro. Que
todos os planejamentos do CEDM foram paralisadas, as capacitações, diárias de conselheiras e os recursos do Fundo
foi prejudicado. Após, a convidada Sandreia, falou das comissões de organização para as próximas eleições
juntamente com a SEAS. Nesse sen�do, no forma unânime, o colegiado decidiu por reerguer a comissão eleitoral que
já fora montada na reunião do dia 23.09. A presidente ficou responsável de publicar a resolução dessa comissão
eleitoral e foi marcamos para dia 11.12 a próxima reunião da comissão, para aprovação do edital de chamamento
público. Marli ainda fez uma proposta de encaminhamento que apenas as en�dades da sociedade civil podem votar,
e ainda acrescentou que o conselho deve fazer um relatório de suas a�vidades para o MP, a fim de se resguardar
quanto a execução do orçamento do exercício de 2019. A referida reunião encerrou-se as 12h, e a presente Ata foi
lavrada que após lida e aprovada, vai devidamente assinada e anexada à lista de presença dos par�cipantes.

 

 

 

LAURA CRISTINA ANASTÁCIO RODRIGUES

Presidente do CEDM/RO

Documento assinado eletronicamente por Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Conselheiro(a), em 12/12/2019, às
09:04, 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
9335231 e o código CRC B2798974.

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 233 
Disponibilização: 12/12/2019 
Publicação: 12/12/2019 

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.364398/2019-30 SEI nº 9335231


