
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER- CEDM/RO

 

 
O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER- CEDM/RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 3.575, DE 23 E
JUNHO DE 2015 bem como pelo Regimento Interno Decreto nº 21.077, DE 26 DE JUNHO DE 2016, arquiva na Secretaria do CEDM a Ata da
Reunião Extraordinária realizada no dia 27/09/2022, que após lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros presentes,
conforme lista de presença abaixo.
 

Local: Data: Hora de início: Duração:

Casa dos Conselhos Estadual e Plataforma Zoom  27/09/2022 09h
 

00:25:53
 

 

Presidente:
 
Sandreia Silva Costa

 

Membros Presentes (0):

 
Governamentais (04):

 

 
Sociedade Civil (05):

 

Adriana Leite de Oliveira Maia,
�tular (SEAS); Vera Aparecida Dutka, �tular
(SEAGRI); Aline Cortez Oliveira, suplente
(SEAGRI); Amanda Ferreira Levy, �tular
(SESDEC); 

Ana Carla Pereira da Costa, �tular
(FECAUBER); Laura Cris�na Anastácio
Rodrigues, �tular (CRESS);  Thais de Lima
Gonçalves, �tular e Raimunda Denise Limeira
Souza, suplente (AMATEC); Sandreia Silva
Costa, �tular e Mirian Rodrigues Pedrosa,
suplente (UBM); Pâmela Roberta Rodrigues
de Souza, �tular e Kellen Cris�na Leite,
suplente (OAB). Marcia Cris�na dos Santos,
�tular (SINTERO)

En�dades/Órgãos Ausentes (1):
 

 

Faltas Jus�ficadas (2):
 

SEDUC, SESAU e EMATER.

Convidados Presentes (0):  

Assessor Execu�vo:
Registro da Reunião: Gecivoni Cardoso Vizoni

 

O�cio de Convocação:
O�cio nº 4783/2022/SEAS-CEDM - SEI nº 0032412859.

 

 

PAUTA DA REUNIÃO

Nº Descrição:  
Assis�r na gravação:

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 202 
Disponibilização: 20/10/2022 
Publicação: 20/10/2022 



 

1  Uso do recurso do FUNEDM para diárias às Conselheiras para par�ciparem da ação conjunta com o 
Conselho Estadual de Saúde.

00:01:32

2 Informes Gerais.  

 

RESUMO DA DISCUSSÃO DA REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, deu início a 3ª Reunião Extraordinária do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM/RO, de forma on-line, convocada por meio do O�cio nº 4783/2022/SEAS-CEDM
(ID0032412859) datado de 26/09/2022. Estavam presentes as seguintes conselheiras: Sandreia Silva Costa, presidente do Conselho
e Titular da UBM; Adriana Leite de Oliveira Maia, Titular da SEAS; Vera Aparecida Dutka, Titular da SEAGRI; Aline Cortez Oliveira,
Suplente da SEAGRI; Amanda Ferreira Levy, Titular, SESDEC; Marcia Cris�na dos Santos, Titular do SINTERO; Miriam Rodrigues
Pedrosa, Suplente da UBM; Pâmela Roberta Rodrigues de Souza, Titular da OAB, Kelen Cris�na Leite, suplente da OAB; Thaís de
Lima Gonçalves, Titular da AMATEC, Raimunda Denise Limeira Souza, Suplente da AMATEC; Laura Cris�na Anastácio Rodrigues,
Titular do CRESS; Ana Carla Pereira da Costa, Titular da FECAUBER. Contou também com a presença da Assessora Execu�va Gecivoni
Cardos Vizoni. Houve falta jus�ficada das representantes das seguintes en�dades SEDUC, SESAU e EMATER. Passaram-se a deliberar
e apreciar a seguinte PAUTA: 1) Uso do recurso do FUNEDM para diárias às Conselheiras para par�ciparem da ação conjunta com o
Conselho Estadual de Saúde. 2) Informes. A presidente Sandreia iniciou a reunião dando boas vindas às Conselheiras, e devido erro
técnico em seu microfone passou a palavra para a Conselheira Titular do CRESS. Laura informou a pauta e a necessidade de aprová-la
para custear as diárias de duas Conselheiras do CEDM para acompanhar as a�vidades do Conselho Estadual de Saúde, a ser realizado
nos Municípios do Cone Sul (Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras, Cerejeiras, Cabixi, Colorado do Oeste, Vilhena). A mesma disse
que dia 21 de setembro, a Conselheira Denise apresentou para a Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher o projeto
e a proposta da viagem prevista para dia 03 a 08 de outubro na qual foi aprovada. Na mesma ocasião foi informado os nomes das
Conselheiras que irão representar o CEDM nessa parceria com Conselho Estadual de Saúde, sendo elas: Thaís da AMATEC e Mirian
da UBM, bem como a necessidade da concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias cada, no valor total de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos
e cinquenta reais), com obje�vo de Monitorar as Polí�cas Públicas e Ar�cular a formação da Comissão intersetorial da Saúde da
Mulher junto aos municípios, e explicou que, por essa razão, se deu a urgência da realização da reunião extraordinária, com intuito
de fazer alguns reajustes e prestar esclarecimentos para e celeridade no processo de diária que foi aberto. Denise relatou que a
proposta do projeto foi pensada em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e o Conselho Estadual de Saúde; na
época que apresentou para o Conselho de Saúde a AMATEC não fazia parte do CEDM e a ideia é fazer um trabalho com parcerias
com outras ins�tuições e formar a Comissão Intersetorial; acrescentou, ainda, que é um trabalho importante para ganhar força e
maior potencialidade de ação e, que Rondônia tem índices al�ssimo de desproteção à mulher como cidadã de direitos,
principalmente nos municípios menores onde as polí�cas ainda não são alcançadas, cabe a elas enquanto controle social, mobilizar a
sociedade para que todas as mulheres sejam informadas sobre a proteção dos serviços oferecidos pelo Estado. Sandreia disse que o
recurso de R $8.000,00 (oito mil reais) seria para contemplar a úl�ma viagem do projeto O que te Move, como o Conselho entrou em
processo de eleição não foi possível realizar essa úl�ma viagem, com isso, esse recurso ficou à disposição. A mesma informou ainda
que esse recurso já havia sido aprovado e, sugeriu refazer o obje�vo para atender a parceria com o Conselho de Saúde através da
Comissão de Saúde da Mulher, e esclareceu que esse recurso vai sair da Comissão de Implantação e implementação de Conselhos
municipais para a Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Adriana relata que foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária
do CEDM o uso dos recursos para as diárias no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para atender as reuniões descentralizadas no
Municípios dos Conselhos municipais dos Direitos da Mulher ins�tuídos através do projeto O que te Move, e se o recurso foi
colocado para atender tal demanda é importante que se faça uma análise do que será feito, tanto que foi apreciada a proposta do
Projeto pela AMATEC na Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e na Comissão de Finanças, Normas e
Regulamentação que recomendou para aprovação pelo Colegiado a primeira viagem, e assim se ter uma jus�fica�va na mudança
para qual a diária vai ser u�lizada. Sandreia disse que as Comissões já �nham aprovado o recurso para as diárias, o que seria mudado
era o obje�vo, mas a SEAS solicitou aprovação do Colegiado, sendo que foi aprovado pelas Comissões. Adriana verbalizou que as
comissões indicam ou recomendam à aprovação ou não e que cabe ao Colegiado aprovar ou não, mais uma vez reforçou da
necessidade de deliberar por este Colegiado acerca da realização ou não do evento Capacitação para Conselheiras Municipais dos
Direitos da Mulher considerando o encerramento do exercício financeiro, posto que já houve apresentação do levantamento de
despesas nas Comissões de Implementação de Conselhos e na Comissão de Finanças, cujo valor ficou a menor do aprovado com
recomendação para aprovação, e somado à informação pela Emater no grupo whats, o quan�ta�vo de conselhos a menor ainda; o
que ainda não foi incluído na pauta de reunião do colegiado do CEDM, mesmo sendo solicitado nas referidas comissões com
urgência; e isso reflete em atender a con�nuidade do projeto apresentado pela AMATEC. Em seguida, a presidente colocou a pauta
em votação e restou aprovada pelo colegiado. Nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a reunião on-line da qual, para
constar, eu, Gecivôni Cardoso Vizoni, lavrei a presente Ata, que vai ser assinada pela Presidente Sandreia Silva Costa e demais
conselheiras par�cipantes.
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Para assis�r ou fazer o download da gravação da reunião, clique no link acima. Caso o arquivo esteja indisponível para
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SANDREIA SILVA COSTA

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM

Documento assinado eletronicamente por Ana Carla Pereira da Costa, Usuário Externo, em 07/10/2022, às 22:39, conforme
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2017.
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21.794, de 5 Abril de 2017.
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2017.

Documento assinado eletronicamente por Aline Cortez Oliveira, Auxiliar, em 18/10/2022, às 13:23, 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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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.

Documento assinado eletronicamente por THIA DE LIMA GONÇALVES, Usuário Externo, em 18/10/2022, às 13:34, conforme
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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.

Documento assinado eletronicamente por Laura Cris�na Anastácio Rodrigues, Conselheiro(a), em 18/10/2022, às 13:57,
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.

Documento assinado eletronicamente por Raimunda Denise Limeira Souza, Usuário Externo, em 19/10/2022, às 16:37,
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