
bd

Gestão 2022/2023



COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DA MULHER CONTABILISTA 

2022/2023

Ticiane Lima dos Santos

Presidente da Comissão

Taynara Santos - Vice Presidente de 

Desenvolvimento Profissional  - CRC/PA

Janaína Canindé

Vice-Presidente da Comissão

Elizabeth Alline de Sousa

Coordenadora Técnica da Comissão 
Gestão 

2022/2023



Gestão 

2022/2023

Composição da Comissão Estadual da 

Mulher 2022/2023

Comissão Municipal da Mulher 

Renata Elizondo Rayane Belo 
Sandy Sena Wane Paixão

Bethania de Oliveira

Comissão Itaituba

Ana Paula Tranquedo

Comissão Altamira
Leiliane da Silva

Comissão Santarém 

Jennifer de Souza

Comissão Tucuruí

Emily Barbosa

Comissão Marabá



APRESENTAÇÃO

 Realizamos ações que elevem os propósitos da mulher profissional da

contabilidade e promovem o aprimoramento técnico-cultural por meio de

incentivar uma maior participação das mulheres na vida social e política do

país, além de impulsioná-las ao empreendedorismo.

 Fomentamos ações que capacitem a mulher a estabelecer o equilíbrio

tanto na liderança humanizada quanto na luta por direitos sociais e

qualidade de vida, para que possam alcançar resultados expressivos quanto

à igualdade de gênero e à representação social frente as organizações

públicas e privadas.
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OBJETIVO

 Promover o aprimoramento técnico-cultural e desenvolver ações de

incentivo a maior participação das mulheres contadora na vida social e

politica do pais.

 Destacar o papel e a excelência da mulher no contexto social,

impulsionando-as ao empreendedorismo.

 Incentivar a participação da mulher no sistema CFC/CRCs, em face da

importante ação feminina no desenvolvimento da classe contábil e da

sociedade.

 Contribuir com liderança mais humanizada e incentivar a sororidade.
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HISTÓRICO de AÇÕES REALIZADAS

2018/2019

INSTITUIDO COMISSÃO DA MULHER 
MUNICIPAIS 

2020/2021

WEB MULHER – ATRAVES DE 
SEMINARIOS, OFICINAS E PALESTRAS 

ON-LINE

2022/2023

CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHOS 

A cada gestão a Comissão da Mulher CRC/Pa vem gerando impactos relevantes e

duradouros.

 Das 11 delegacias do CRC/PA temos 5 comissões municipais.

 O primeiro evento online do CRC/Pa foi o evento Web Mulher, iniciando as jornadas de

eventos online.

 Com a instituição de grupos de trabalho a comissão da mulher teve atuação direta na

construção de debates de mulheres na politica e no governo; Com reuniões mensais.
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Comissão da Mulher Coordenação 2018/2019

Raimunda Maria Luz Silva

Coordenadora da 

Comissão
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 Participação no Evento Nacional da Mulher com uma delegação vultuosa;

 Nomeação da Prof.ª Dra. Marcia Athaide como coordenadora cientifica

da Revista Paraense de Contabilidade;

 Inclusão do “CRC MULHER” nos Fóruns Municipais de Contabilidade, com

debates de temas relevante as mulheres contabilistas;

 Ações de bem-estar e qualidade de vida: consultas médicas, exames de

saúde, palestras, caminhadas e homenagens a mulher.



INSTITUIDO COMISSÃO DA MULHER MUNICIPAIS 

 CRC/PA incentivou a uma maior participação feminina, fomentando assim a

criação de comissões Municipais da Mulher;

 Inicialmente as primeiras comissões das mulheres foram criadas nos

municípios de Santarém e Itaituba, na gestão 2018/2019. Ampliando assim o

número de atividades e ações no Estado do Pará.

 Em 2022 avançou-se com a constituição de mais três comissões em:

Tucuruí, Altamira e Marabá

 Definimos como meta ampliar o numero de comissões para 11, atendendo

assim todas as 11 delegacias do CRC/PA.
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WEB MULHER 

Um programa criado como uma forma de proporcionar um espaço de debates

científicos, técnicos, profissional, culturais e de empoderamento. Quarta com Elas.
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GRUPO DE TRABALHO

 GT1 - Empreendedorismo Feminino. 

 GT2 - Participação da Mulher na Política.

 GT3 - Inovação Tecnológica.

 GT4 - Participação da Mulher na Ciência.

 GT5 - Qualidade de vida e acessibilidade.

 GT6 - participação na área pública.

A Comissão foi divindade em grupos de trabalho para atender as 

diferentes demandas para contribuir com a valorização da mulher. Gestão 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES ANUAIS

 Caminhada da Mulher;

 Forum Estadual da Mulher Contabilista;

 Dia das mães;

 Dia Internacional da Mulher;

 Combate à violência contra a mulher -

Agosto Lilás;

 Prevenção ao suicídio - Setembro Amarelo;

 Campanha conscientização para o controle

do câncer de mama - Outubro Rosa;

 Campanha conscientização dos homens 

sobre os cuidados com a saúde - Novembro

Azul;

 Campanha Natal Solidário.
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Datas importantes de Atividades

 4 de fevereiro – Dia da conquista do voto feminino no Brasil;

 21 de março – Dia Intern. pela Eliminação da Discriminação Racial;

 30 de abril – Dia Nacional da Mulher;

 17 de maio – Dia Internacional contra a Homofobia;

 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes;

 10 de outubro – Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher;

 25 de outubro – Dia Internacional contra a Exploração da Mulher;

 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra;

 25 de novembro – Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher;

 10 de dezembro – Dia Mundial dos Direitos Humanos.



Principais Atividades Mensais

 Reunião da Comissão da Mulher;

 Quarta com Elas; 

 Participações em campanhas sociais de apoio a mulher;

 Participação em programas voluntariado a mulheres

vulneráveis;

 Participação em eventos da classe contábil.  
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Participação Feminina nos Eventos
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CRESCIMENTO DE EVENTOS FEMININOS 

EVENTOS MULHERES EVENTOS HOMENS EVENTOS MISTOS

Com o trabalho da Comissão da mulher a presença feminina aumentou as mulheres

têm assumido o papel de protagonismo no CRC/PA, hoje são responsáveis por 39%

dos cursos ministrados no CRC/PA.
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EVENTOS GESTÃO 2018/2019

 Total de 25 eventos. 

 Total de 1.244 participantes 

 Figura representa a concentração das palavras dos eventos realizados por 
mulheres. 
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EVENTOS GESTÃO 2020/2021

 Total de 24 eventos. 

 Total de 1.313 participantes.

 Figura representa a concentração das palavras dos eventos realizados por 

mulheres. 
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EVENTOS GESTÃO 2022

 Total de 22 eventos. 

 Total de 1.326 participantes 

 Figura representa a concentração das palavras dos eventos realizados por 

mulheres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os eventos, ações e programas realizados tem o objetivo da valorização da

mulher como profissional da contabilidade.

Desta forma a Comissão da Mulher Contabilista do Estado do Pará está com

seu plano diretor traçado na busca constante de levar conhecimento para a

classe contábil, com direcionamentos científicos, técnicos, profissionais,

culturais e de empoderamento.

Tendo como meta principal a elevação e equidade de condições sociais, de

gênero e profissionais para as mulheres.
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“Quando eu entendi que a educação sobre todos os aspectos deveria 

fazer parte da minha vida para eu me tornar uma mulher, 

empreendedora e investidora melhor, minha vida mudou.” 

Camila Farani


