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Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, reuniram-se em formato digital,
por meio de videoconferência no Teams, os integrantes da Diretoria da Associação Brasileira
de Alfabetização (ABAlf), Gestão 2020-2021. Estavam presentes Fernando Rodrigues de
Oliveira, Gabriela Medeiros Nogueira, Elizabeth Orofino Lucio, Telma Ferraz Leal,
Mônica Correa Baptista, Patrícia Corsino, Maria Aparecida Lapa de Aguiar e Ana
Luiza Bustamante Smolka, sob a coordenação de seu Presidente, o Prof. Dr. Lourival José
Martins Filho, e da vice-presidente, a Profa. Dra. Adelma das Neves Nunes BarrosMendes. Aguardando-se o quórum, a reunião teve início em sua segunda chamada. O
Presidente, Prof. Lourival Martins, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. O Prof.
Lourival deu início à pauta deliberando sobre a indicação da Comissão Eleitoral para
organizar as eleições da Diretoria da Associação Brasileira de Alfabetização –
Gestão 2022. Após discussão do grupo, a Diretoria aprovou por unanimidade a indicação
das associadas Fabíola Sucupira Ferreira Sell, Alba Regina Battisti de Souza e Rosa
Elisabete Militz Wypyczynski Martins para a elaboração e acompanhamento do edital de
convocação e regimento eleitoral para a diretoria, representantes regionais e conselho fiscal
da Associação Brasileira de Alfabetização (ABAlf) - Gestão 2022-2023. Passando ao próximo
item da pauta, foi debatido o Planejamento das atividades de finalização da Gestão
2020-2021, sendo aprovadas as atividades de ampla divulgação do processo eleitoral para
escolha da Gestão da ABAlf 2022-2023, realização de Assembleia Extraordinária Geral com
sessão pública de posse da nova Gestão e live comemorativa de encerramento da Gestão
2020-2021/acolhida da Gestão 2022-2023. A vice-presidente, Profa. Adelma das Neves
Nunes Barros-Mendes agradeceu a cumplicidade da atual diretoria em todas as ações que
foram e estão sendo realizadas no biênio da atual gestão. Nada mais havendo a tratar, o
presidente da Associação Brasileira de Alfabetização encerrou a reunião e eu, Marcella Nunes
Pereira, lavrei a presente ata.
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