Da: Presidência da ABALF
Para: Conselho Fiscal da ABALF
Presidente: Sônia Maria dos Santos
Secretária: Dania Monteiro Vieira Costa
Titular: Bárbara Cortella Pereira de Oliveira
Suplente: Cecilia Maria Aldigueri Goulart
Titular: Elaine Constant Pereira de Souza
Suplente: Ana Luiza Bustamante Smolka
Titular: Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo
Suplente: Isabel Cristina Alves da Silva Frade
Prezadas Conselheiras,
Após análise deste egrégio Conselho e com a homologação em Assembleia
Geral (ver anexo), previmos a possibilidade de utilizar R$ 28.250,00 (vinte e oito
mil duzentos e cinquenta reais) no ano de 2022.
Ocorre que o Fórum Nacional de Educação Popular FNPE está solicitando
que as entidades integrantes do mesmo possam contribuir mensalmente até julho,
quando da realização da CONAPE.
Nesse sentido, para que a presidência possa tomar qualquer providência,
junto à tesouraria, é necessária autorização prévia deste Conselho.
Face ao exposto, convidamos para uma reunião, via plataforma teams da
Udesc, a ocorrer no dia 14/03/2022, no horário de 19h às 19h30m para que
possamos apresentar os valores que temos em Conta da Abalf e nossas impressões
sobre o pleito do FNPE.
Caso as integrantes titulares não possam comparecer, favor verificar a
possibilidade de participação das suplentes.
Aguardamos confirmação do grupo.
Com o nosso abraço,
Lourival José Martins Filho
Adelma das Neves Nunes Barros-Mendes
Gestão 2022-2023
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