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   No dia 31 de Agosto de 2022, reuniram-se os membros da Comissão Estadual da Mulher 
Profissional de Contabilidade via on line as 20h, com a participação de Daniele Dornelas, 
Michelly Daré, e da Coordenadora Paula Koelher. Justificaram ausência a Coordenadora 
Adjunta Juliana Radaelle, Angélica Vernersbach,Graciele Ferraz, Marina Bello, Cleide Ewald 
e Rose Gripa. 

 
Iniciado os trabalhos, conduzido pela Coordenadora Paula Koelher, que informou a 

intenção de fazer alguns eventos juntos com a Comissão do PVCC, inclusive já ter a 

possibilidade de fazer uma Live no mês de Setembro, a Coordenadora vai alinhar junto a 

Contadora Tamara que é a Coordenadora do PVCC. 

Em seguida passou-se o debate para o primeiro tópico: 1) Live de Setembro– Foi definido 

que faremos uma Live no dia 21/09/2022 as 20 h com o tema “A Importância da Inteligência 

Emocional na Saúde Mental” com a Terapeuta Ariane Mendonça. Daniele Dornelas vai 

convidar 02 duas Contadoras para participação e vai cuidar de todo o roteiro. A 

Coordenadora vai entrar em contato com Marina Bello para produzir vídeo informando o 

assunto e chamando para Live. 

Passou-se ao segundo tópico: 2) Ação mês de Outubro – Foi discutido e alinhado promover  

um encontro presencial no CRC com as Contadoras do Grupo Contadoras do ES, onde 

faremos uma palestrante (a ser definido ainda) para falar da importância da Saúde e bem 

estar da Mulher Contadora. Foi sugerido por Daniele fazer o evento a noite no dia 20 ou 27 

de Outubro, Paula vai verificar junto ao CRC a possibilidade de dias e horários, bem como 

realização de Coffee Breack e ornamentação. Enviar o projeto para o CRC com todas as 

informações. Michelly  trouxe a possibilidade de incentivarmos a doação como um quilo de 

alimento para as inscrições no evento.  

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às 20:45, tendo, Daniele 

Dorneles, secretariando a reunião, junto com a Sra. Paula Koeller - Coordenadora da 

Comissão, e demais membros presentes. 

 

 

            Paula Koehler                                                 Daniele Dorneles 

            Coordenadora                                            Integrante da Comisão 


