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ATA DA REUNIÃO  
 

I. No dia 02 de Junho de 2022 as 09hs, a comissão da mulher esteve presente na 
sede do CRCES para a reunião com a Coordenadora Paula Koelher com o obejtivo de 
alinhar as ações a serem devenvolvidas, bem como apresentar as novas integrantes 
da Comissão Da Mulher do CRCES exercicio 2022, Daniela Dornelas, Michelly Daré, 
Rosilane Gripa e Marina Bello. 

A Coordenadora iniciou a reunião desejando boas vindas as novas Integrantes da 
Comissão e justificou a ausência da nova integrante Marina Bello. 

Em sequência a Coordenadora informou a todas qual é o papel da Comissão da Mulher 
e seu objetivo. Para todas tomarem conhecimento fez a leitura da Missão da 

Comissão. 

“A comissão busca desenvolver as lideranças femininas nas empresas, nas entidades e 
no ambiente de negócios, com foco no empreendedorismo e participação política das 
mulheres.  

 Abrir caminhos para as contabilistas nas organizações por meio de processo de  
formação de líderes e encorajamento pessoal. 

Dar oportunidade para as mulheres discutirem seu papel, como protagonistas, das 
causas que contribuam para a transformação da sociedade, num ambiente mais 
humano, participativo, colaborativo e solidário.” 

 

Após a Leitura foi esclarecido que existe uma Hierarquia na Comissão da Mulher como 
segue:  

Presidente – Karla Tasso 
Vice Presidente Desenvolvimento Profissional – Paula Antonela Pinto 
Coordenadora – Paula Koehler 
Coordenadora Adjunta – Juliana Radaelle 
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A Coordenadora acrescentou também a importância  da participação de todas e da 
doação de tempo de cada uma, bem como para ter disponibilidade para estar atuando 
na comissão; 
 
Foi aberto um momento para cada representante se apresentar -Angélica 
Vernersbach, Cleide Waiandt, Graciele Ferraz, Daniela Dornelas, Michelly Daré, e 
Rosilane Gripa. 
 
Neste momento esteve presente a participação da Vice Presidente Desenvolvimento 
Profissional Paula Antonela, com a responsável pela comunicação Daniele Rodrigues e 
a responsável por eventos Erika Correa, que também se apresentaram. 
II. Daniele Rodigues explicou e orientou a Comissão para seguir as regras de 
representatividade do CRCES e frisou o cuidado que temos que ter com a LGPD. 

III. Nomeada e apresentada a coordenadora adjunta Juliana Radaelle. 

IV. A Coordenadora Paula Koehler prosseguiu a reunião com a definição da agenda 
mensal de reuniões da Comissão, tendo aprovação de todas o seguinte calendário:  

2ª Quarta Feira Presencial 
4ª Terça feira Online 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES COMISSÃO DA MULHER CRC/ES - ANO 2022 
MÊS 

MÊS/DATA 
DIA DA 

SEMANA HORÁRIO MODALIDADE 

JUNHO 21/06/2022 Terça Feira 20:00 Online 
JULHO 13/07/2022 Quarta Feira 15:00 Presencial 
JULHO 26/07/2022 Terça Feira 20:00 Online 

AGOSTO 10/08/2022 Quarta Feira 15:00 Presencial 
AGOSTO 23/08/2022 Quarta Feira 20:00 Online 

SETEMBRO 06/09/2022 Segunda Feira 15:00 A Definir 
SETEMBRO 27/09/2022 Quarta Feira 20:00 Online 
OUTUBRO 11/10/2022 Terça Feira 15:00 A Definir 
OUTUBRO 25/10/2022 Quarta Feira 20:00 Online 

DEZEMBRO 14/12/2022 Terça Feira 15:00 Presencial 
DEZEMBRO 20/12/2022 Quarta Feira 20:00 Online 
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V. Ficou definido que as informações trocadas e arquivos serão via google drive, 
Angelica ficou de criar o email e enviar o acesso no grupo de whatsapp.  

VI. Com aprovação de todas a Comissão foi dividada em subgrupos para que 
possamos dar agilidade nas ações e demandas da comissão, criando para cada 
subgrupo responsabilidades, como segue abaixo: 

Subgrupos Responsáveis Objetivo 

Capacitação técnica 

Angélica Vernersbach 
Responsável por pesquisar a necessidade das 

mulheres contabilistas e propor evento, 
treinamento, curso etc.) Graciele Ferraz 

Rosilane Gripa 

Marketing e Multimídia 
Daniela Dornelas  

Responsável pelas postagens e conteúdo que 
envolvem a comissão da mulher com o CRC, 

sempre em conjunto com a Daniele da 
Comunicação do CRC. Marina Bello 

Financeiro 
Cleide Waiandt  

Responsável pelo levantamento e orçamento 
para as ações e eventos, buscar patrocínio em 
nome da comissão, de acordo com as normas 

do CRC. Michelly Daré 

Eventos 
Juliana Radaelle  

Responsável por acompanhar o cronograma 
dos eventos e ações, assegurar que todo o 

planejamento foi concluído e cobrar das 
pessoas responsáveis envolvidas, acompanhar 
a infraestrutura necessárias para o sucesso da 

ação. 
Paula Koehler 

 

VII. A responsável pela confecção da Ata de reunião, será a Rosilane Gripa, assim 
como confecção de templates de projetos e ações. 

VIII. A Comissão fez um briefing sobre o calendário das açãoes do CRCES como o 
Conexão Contábil que acontece em julho/2022 a nível Nacional, aqui no nosso Estado,  
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todas as integrantes da Comissão estarão presentes no evento, é necessario fazer 
incrição pelo site do CFC.  

 

IX.  A Comissão fez um briefing sobre o evento do Outubro Rosa, e demais 
possibilidade de ações nos outros meses do ano. Ficou para cada representante 
apresentar na proxima reunião online do dia 21/06 as idéias e propostas de ações de 
acordo com o que foi discutido na reunião. Para apresentação ao CRCES. 

 

X. Ficou reforçado a importância da participação ativa de todas as integrantes, 
mediante o compromisso assumido junto ao CRCES e a missão da Comissão da Mulher 
do CRCES, que é: 

Desenvolver as lideranças femininas nas empresas, nas entidades e no ambiente de 
negócios, com foco no empreendedorismo e participação política das mulheres. 

 

 

 
 
 
 
                          Paula Koehler                        Juliana Radaelle 
                              Coordenadora                     Coordenadora Adjunta 

 
 

 


