
  
 

 Local: Google Meet 

 Data: 09 de Fevereiro 2022 

 Horário: 18hs 
 

 
 

ATA DA REUNIÃO 

I. No dia 09 de Fevereiro de 2022 as 18hs, a comissão da mulher se reuniu,  com a participação da 

Coordenadora Juliana Coutinho, e das Conselheiras Ana Claudia Simões, Juliana Radaelle, 

Marineuza Silva, Karina Bahiense , Cleide Waiandt e Graciele Bortolini. Estiveram ausentes Paula 

Koehler e Angélica Martins. 

II. A Coordenadora Juliana Soares falou sobre o sucesso da da IV Reunião Pública Posse dos Novos 

Conselheiros e da Nova Diretoria – Biênio 2022/2023, onde a Comissão da Mulher recebeu elogios 

via contatos em rede social, whatsapp e telefone.  

III. O objetivo da reunião foi fechar o calendário de fevereiro/2022 e a ação pré estabelcida em reunião 

no dia 19/01/2022.  Ficando defindo por unanimidade que a ação para o Mês de fev/2022 será uma 

“Live” via Instagram com o Tema “ O Sucesso Profissional das Mulheres na Contabilidade” . 

IV. Acontecerá no dia 22/02/2022 Terça-Feira as 19h. 

V. Participantes da Live: Angelica Martins, Graciele Bortolini e Juliana Radaelle. 

VI. A definição foi feita através de um Brainstorm, onde as palavras chaves foram Planejamento, 

capacitação, mulheres profissionais da contabilidde, e benefícios de estar regsitrada no conselho.  

VII. Dai surgiu a idéia de apresentarmos e falarmos sobre o Sucesso da Mulher Contabilista através da 

capacitação contínua. Pois além de tudo o que é ofertado no mercado hoje de capacitação, no 

próprio site do Conselho tem uma aba que é direcionado para o desenvolvimento profissional com 

cursos EAD, presenciais, educação continuada e diversos materiais de apoio. 

VIII. O que precisamos do CRC/ES de apoio é validar a data e se é possivel apresentar pelo instagram a 

plataforma de estudos dos site. E todas as informações necessárias de acesso e suporte caso 

necessário no dia da ação. Outra informação importante é saber se o acesso a área de 

desenvolvimento é somente para contadoras registradas e com a unidade em dia. 

IX. Falamos também sorbe a representatividade nos conselho estadual CEDIMES, onde foi eleita a 

representante titular Garciele Bortolini e suplente Karina Bahiense. E para o conselho municipal 

COMMUS permanece tituluar Juliana Radaelle e suplente Marineuza Silva. 

X. Fica marcado nova reunião Extraordiária no dia 23/02/2022 quarta feira para falarmos do evento 

do Dia da Mulher em 08/03/2022. Todas ficaram responsáveis por trazer idéias e patrocínio de 

brindes para sorteios no dia do evento. 
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XI. Uam idéia já levantada para o dia do evento é convidar alguém que participa da vida de uma 

mulher contabilista, um companheiro, um parceiro, um filho alguém que esta no dia a dia. 

 

XII. Fica cancelado a segunda ação em fevereiro devido ao mês ser curto e termos carnaval com inicio 

em 28/02/2022. 

 

Considerações:  

1- Anexo 1- Calendário Reuniões Conselho da Mulher CRC/ES 2022. 
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2- Anexo 2- Calendário Reuniões COMMUS 2022. 

 

 

 

3- Anexo ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

MULHER SERRANA. 

 

 

Juliana Soares Nascimento Coutinho  

Coordenadora 


