
 

ATA N. 002/2016 | 10 DE JUNHO DE 2016. 

REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DA MULHER PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE 

Horário: 15 horas, do dia 10 de junho de 2016. 

Local: Plenário Contador José de Lima no CRC-ES, Vitoria/ES. 

Membros presentes: Luzimar Pagotto, Mabieli, Vania, Luiza, Adriana, Jane, Ana Rita. 

Outras presenças: Erika de Oliveira Corrêa Viana, presidente CRC Haroldo Santos Filho 

Ordem do dia: 

1. Interesse geral: 

- O segundo CRC Itinerante de 2016 será realizado em Cachoeiro /ES no dia 14 de junho de 

(terça feira). As contadoras Vania e Mabieli verão, juntamente com o presidente da associação 

Village o Sr. Jorge os preparativos da palestra e demais, ficou definido que a Luzimar fará a 

palestra. Tema: PLANEJAMENTO FAMILIAR, e a divulgação da mesma será com carro e ou 

moto de som que passará no bairro Village da Luz. Ficou definido que os membros da 

Comissão usarão calça preta e blusa branca com detalhes rosa entregues neste dia para usar 

em eventos.  O CRC vai liberar carro para ir a Cachoeiro, que segundo o presidente não terá 

dificuldade em conseguir. Na palestra terá sorteio de brindes. 

O próximo CRC Itinerante será em Linhares em Agosto, após reunião para definir melhor. 

A próxima reunião já está marcada para o dia 01 de Agosto de 2016. 

Ana Rita comunicou a comissão o seu desligamento por motivos pessoais e que irá informar ao 

CRC por oficio sua decisão. 

A coordenadora  expos a comissão da Mulher profissional da contabilidade que não o 

planejamento desse ano não há mais verba para diárias para que a comissão participe dos 

próximos CRC itinerantes, as participantes se manifestaram que mesmo sem recebimentos de 

diárias pretendem continuar atuando junto a comunidade e realizando palestras nesses CRC 

itinerantes. 

Também foi solicitado aos presentes que juntas possamos desenvolver um projeto para 

apresentar ao Regional e por meio dele angariar a participação da comissão no 11º Encontro 

Nacional da mulher profissional da contabilidade. 

Foi apresentado a sugestão para a seminário que será realizada em outubro, com o tema Talk 

Show tendo como mediadora a repórter Sandra, o Aridelmo e a Vescovi (SEFAZ) com o tema 

CRISE tratando a parte comportamental. 



 

A Comissão precisa apresentar um release das realizações da comissão desde a face inicial dos 

trabalhos até a presente data, ficou definido que a coordenadora enviara email para o 

responsável pelo setor de desenvolvimento definindo o dia e quem poderá nos acompanhar 

para o acesso ao arquivo do Regional para o levantamento dos trabalhos realizados, após a 

conclusão o trabalho  será enviado a vice presidente de desenvolvimento. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17.30, sendo lavrada a presente ata, 

que depois de lida e discutida, deverá ser aprovada na próxima reunião e encaminhada ao 

Setor de Desenvolvimento Profissional para arquivamento.  

Vitoria, 10 de Junho de 2016. 

JANE ELCIONE RISSI 
Coordenadora Comissão Estadual da Mulher Profissional da Contabilidade 

 
 

SOLANGE SOUZA MORAES 
Vice-Coordenadora Comissão Estadual da Mulher Profissional da Contabilidade 

 
 

ADRIANA CAETANO PARPAIOLA VANIA SUELI LIMA SANTOS 

Membro 
 

Membro 
 

PAULA KATIUSCIA LUDOVICO RANGEL THEREZA LUZIA NADER 

Membro 
 

Membro 
 

MABIELI GOMES SECCON DE MATOS LUIZA MARIA VINHOSA 

Membro 
 

Membro 
 

ANA RITA NICO LUZIMAR DE SOUZA PAGOTTO 

Membro 
 

Membro 
 

REGINA NUNES VIEIRA TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES 

Membro 
 

Membro 
 

MARIA SONIA GASPARINI RODRIGUES 

Membro 

 


