
  

Ata   da   2º   reunião   de   Comissão   da   mulher   CRC/ES   2020   

  

Aos  vinte  seis  dias  do  mês  de  janeiro  de  2021,  às  dezenove  horas  e  trinta  minutos,  via                   

plataforma  digital  Google  Meet  foi  realizada  a  segunda  reunião  da  comissão  da  mulher               

do  CRC/ES  gestão  2021.  Foram  feitas  as  reapresentações  das  integrantes.  Juliana  fez              

a  ressalva  de  que  as  integrantes   Juliana  Rosa  Radaelle,  Eliane  Rodrigues  Ribeiro  e               

Angélica  Vernersbach  Martins ,  não  participaram  da  reunião  anterior  devido  a  falta  de              

comunicação  do  CRC  junto  a  nova  coordenação,  só  foi  comunicado  no  dia  vinte  e  dois                 

de  janeiro  de  2021   que  elas  também  faziam  parte  da  comissão  da  mulher,  e  que  assim                  

que  tivemos  ciência,  elas  foram  integradas  ao  grupo.  Thabata  Araújo  leu  a  ata  da                

reunião  anterior.  Eliane  deu  o  seu  parecer  quanto  a  questão  de  orçamento.              

Abordamos  as  questões  de  recursos  financeiros.  Ana  Cláudia  sugeriu  quanto  a             

questão  de  captação  de  recursos  financeiros  –  fazer  um  oficio  formal  para  o  CRC  e                 

CFC  descrevendo  as  ações  e  projetos  solicitando  um  orçamento.  –  Verificar  na              

legislação  quanto  a  legalidade  (ou  não)  de  reserva,  para  ter  o  “poder  de               

reinvindicação”.  Fechar  o  calendário  e  apresentar  para  a  presidente  e  verificar  quanto              

a  reserva  de  caixa  (se  tem).  Ana  Claudia  sugeriu  trazer  a  coordenadora  da  OAB  para                 

apresentar  o  processo  de  ações  e  projetos  das  comissões  da  OAB  para  usarmos               

como  exemplo  a  ser  aplicado  em  nossa  gestão.  Juliana  Radaelle  sugeriu  colocarmos              

no  papel  o  desejo  de  cada  uma  para  a  comissão  para  que  pudéssemos  avaliar  ao  final                  

do  período.  Ficamos  de  marcar  uma  data  para  tirar  a  nossa  foto  oficial.  Ficou  acordado                 

de   que   teremos   reunião   quinzenal   –   toda   terça-feira   às   17:00   horas.   
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