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1. Brevíssimo histórico da criação e das primeiras atividades da ABAlf
A criação da ABAlf resultou de iniciativas e discussões realizadas por professores e
pesquisadores brasileiros a partir de 2009, quando a proposta foi apresentada, por Maria do
Rosário Longo Mortatti, em Sessão Especial durante a 32ª. Reunião Anual da ANPEd Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.
Em 09/09/2010, a proposta foi formalmente aprovada na Plenária Final do I SIHELE –
Seminário Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita - “A constituição do
campo da história da alfabetização no Brasil”, realizado na Universidade Estadual PaulistaUNESP - campus de Marília.
Em 18/10/2010, a criação da ABAlf foi também aprovada pelo GT10 – “Alfabetização,
leitura e escrita”, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação - ANPEd, e, até o ano
de 2012, obteve moções de apoio de diferentes instituições de ensino superior, fóruns de
coordenadores de programas de pós-graduação, centros/núcleos e grupos de pesquisa,
entidades acadêmico-científicas da área de Educação, formadores de professores, secretarias
municipais de educação.
Durante as atividades do GT 10 – Alfabetização, leitura e escrita, na 33ª. Reunião Anual
da ANPEd, foi criada a Comissão Provisória, a qual, entre 08/10/2010 e 18/07/2012, foi
responsável pelos encaminhamentos para a criação da entidade. Dentre os encaminhamentos,
destacam-se: divulgação da proposta, obtenção de moções de apoio, criação do blog oficial da
entidade (abalf.blogspot.com.br) e organização da Assembleia de criação.
A ABAlf foi instituída oficialmente em Assembleia realizada no dia 18 de julho de
2012, no Salão Nobre da FE/UNICAMP, durante o 18º. COLE – Congresso de Leitura,
promovido pela ALB – Associação de Leitura do Brasil. Participaram da Assembleia mais de
200 pessoas, incluindo professores e estudantes do ensino superior assim como professores e
gestores da educação básica.
Nessa Assembleia, foram aprovados: os membros da primeira Diretoria colegiada; a
indicação do Patrono e da Presidente de Honra; os 37 Associados-Fundadores; o valor da taxa
de anuidade (R$ 100,00); e o Estatuto da Associação, no qual é definida como “associação
civil, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, com duração ilimitada, com seus
atos constitutivos registrados no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas da cidade de
Marília”.
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Os objetivos da ABAlf foram assim definidos: 1) congregar profissionais que
desenvolvem atividades de pesquisa, docência e gestão relativas à alfabetização; 2) constituirse como referência para discussões e proposições sobre alfabetização e processos afins; 3)
reforçar a dimensão política da alfabetização, exercendo posicionamentos críticos e políticos
articulados, contundentes e representativos; 4) realizar e incentivar estudos sobre
alfabetização em suas diferentes facetas e perspectivas teóricas; 5) fomentar atitude crítica e
pluralismo teórico na abordagem do tema; 6) promover intercâmbio com entidades
congêneres nacionais e internacionais; 7) propiciar articulação entre produção de
conhecimento e demandas educacionais e políticas, sem prejuízo da autonomia política e
científica da ABAlf; 8) realizar e estimular diferentes formas de divulgação da produção
científica e ações pedagógicas relativas à alfabetização; 9) organizar e promover eventos
sobre o tema.
Para o desenvolvimento das atividades da Associação, foram tomadas providências
iniciais, tais como: contratação dos serviços do advogado Dr. Jurandyr Alves de Oliveira
(OAB/SP - 33080), responsável pelos encaminhamentos jurídicos; abertura de conta bancária
(pessoa física), para recebimento de taxas de anuidade de associados; atualização regular do
blog oficial; realização de concurso, em outubro de 2012, para escolha do logotipo oficial da
ABAlf; criação, inicialmente, de três contas de e-mail, no provedor “gmail”, para atividades
da diretoria, da secretaria e da tesouraria, visando, respectivamente, a: comunicação entre
membros da Diretoria, Representantes Regionais e Conselho Fiscal; comunicação com
associados e comunidade em geral; comunicação entre Presidente, Tesoureiras e prestadores
de serviços.
Durante o biênio 18/07/2012 a 17/07/2014, a ABAlf esteve sediada na UNESP Universidade Estadual Paulista - campus de Marília/SP-Brasil, instituição à qual está
vinculada a professora que ocupou o cargo de Presidente da entidade, no biênio em questão,
conforme princípio estabelecido no Estatuto da Associação.
No entanto, desde a constituição da Comissão Provisória, a Direção da Faculdade de
Filosofia e Ciências da UNESP - campus de Marília, apoiou integralmente as atividades da
Associação, em especial as relacionadas à secretaria executiva, por meio de: disponibilização
de espaço físico; cessão de material de consumo, computador, internet, linha telefônica,
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serviços de correspondência; e cessão de bolsista. Após a obtenção do CNPJ, a ABAlf
contratou funcionário para a função de auxiliar administrativo.
2. Plano de trabalho da Diretoria e Representantes Regionais (18/07/2012-17/07/2014)
A primeira reunião anual ordinária da Diretoria e Representantes Regionais, foi
realizada no dia 08/11/2012, nas dependências da instituição-sede da ABAlf. Na reunião
foram relatadas as atividades realizadas, até aquele momento, pela Diretoria, Representações
Regionais e Secretaria da ABAlf. Foi também apresentado o primeiro balancete da
movimentação financeiro-contábil da Associação. O resultado do concurso para a seleção do
logotipo da ABAlf foi homologado com base no parecer da professora Cecilia Goulart,
coordenadora da comissão de avaliação, composta por seis membros, três internos à ABAlf e
três externos, de três universidades públicas diferentes. A proposta apresentada por Chris de
Azevedo Ramil foi vencedora.
Nessa reunião, foram aprovadas as ações relacionadas abaixo, para serem desenvolvidas
no biênio, conforme plano de trabalho aprovado na Assembleia de criação da ABAlf:
1) realização de Seminário aberto para Diretoria e Representantes Regionais discutirem
aspectos conceituais ligadas à alfabetização;
2) produção de texto em que cada um dos membros da Diretoria, Representantes Regionais e
Conselho Fiscal explicite seu ponto de vista sobre alfabetização;
3) criação de periódico da ABAlf, previsto no Artigo 35 do Estatuto dessa Associação;
4) constituição de Comissão Provisória para elaborar proposta do periódico da ABAlf;
5) realização de campanha para novos associados;
6) criação do site institucional da ABAlf;
7) regularização jurídica da Associação;
8) elaboração de Boletins mensais relativos às atividades da Associação e, em casos
excepcionais, de Boletins extraordinários;
9) realização do evento anual da ABAlf, dentre os previstos no Artigo 3º. do Estatuto da
Associação.
As ações 1) a 4) foram iniciadas no biênio em questão, encontrando-se ainda em
desenvolvimento, com destaque para a criação da revista da ABAlf, cuja comissão provisória
foi constituída pelos seguintes membros da Diretoria colegiada: Maria do Rosário Longo
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Mortatti, Norma Sandra de Almeida Ferreira; Artur Gomes de Morais; Cleonara Maria
Schwartz. As ações 5) a 9) foram devidamente executadas, conforme descrição a seguir.
Como resultado da campanha para ampliação do quadro de associados, tivemos os
seguintes resultados: 91 Associados, em 2012; 355 Associados, em 2013; e 77 Associados,
em 2014, até esta data. Pode-se constatar o significativo aumento do número de associados
no ano de 2013, como decorrência da realização dos dois eventos científicos (descritos mais
adiante): os Associados-2013 tiveram desconto na taxa de inscrição para participação como
ouvinte e com apresentação de trabalho. Assim, em 2013 foi possível aumentar
significativamente a receita da Associação, garantindo tanto seu adequado funcionamento até
esta data (considerando a diminuição do número de Associados-2014 em relação aos anos
anteriores) quanto a execução das atividades iniciais da Diretoria eleita para o próximo biênio.
Para a criação e o desenvolvimento do site institucional da ABAlf, foi contratada a
empresa AD/Mustache, da cidade de Marília/SP. Enquanto aguardávamos a regularização
jurídica da Associação, adquirimos o domínio na internet www.abalf.com.br. Após a obtenção
do CNPJ, adquirimos, em 15/03/2013, o domínio www.abalf.org.br. O site pode ser, portanto,
acessado pelos dois endereços.
A eficiência dos serviços prestados por essa empresa tem garantido a regularidade da
atualização do site, que juntamente com o blog, tem sido muito importante para a divulgação
das ações da Associação e para comunicação com os associados e demais interessados.
Devem-se destacar suas importância e eficácia para a recepção das propostas de associados
novos ou em caráter de renovação e para a divulgação e recepção de inscrições relativas aos
eventos promovidos em 2013. Até esta data, o site foi acessado 40196 vezes (média de mais
de 2000 acessos por mês), e o blog foi acessado 12199 vezes (média de 500 acessos por mês).
Prevê-se, a partir deste ano, a dinamização de ambos.
Quanto à regularização jurídica, a ABAlf obteve, em 15/02/2013, a inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o número 17.669.764/0001-77.
Essa condição jurídica propiciou e demandou três principais providências: a)
fechamento da conta bancária – pessoa física e abertura de conta - pessoa jurídica; b)
contratação do Escritório CIFRA, da cidade de Marília, para a realização de serviços
contábeis, incluindo registro de funcionários, coleta e guarda de documentos, elaboração de
balancetes, recolhimento de encargos trabalhistas e de impostos municipais, estaduais e
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federais e regularização de documentos junto à Prefeitura Municipal de Marília e à Secretaria
da Receita Federal; e c) a partir de junho de 2013, contratação de funcionário para exercer a
função de auxiliar administrativo.
No biênio em questão, apesar das distâncias físicas entre os membros da Associação,
que estão distribuídos por diferentes estados da federação, foi regular e constante a
comunicação, de forma presencial ou por meio virtual (e-mail, skype, videoconferência),
entre os membros da Diretoria colegiada, para discussão e deliberação de todas as
atividades.
Além das inúmeras reuniões e discussões por e-mail ou por skype, a Diretoria colegiada
realizou: de forma presencial, as reuniões anuais ordinárias de 2012 e de 2014; e, por
videoconferência, com transmissão pela UNESP, a reunião anual ordinária de 2013 e uma
reunião extraordinária, também em 2013. Todas as atas das reuniões (assim como as das
assembleias gerais) foram devidamente elaboradas pela Secretária, Claudia Maria Mendes
Gontijo, ou pela Vice-Secretária, Francisca Izabel Pereira Maciel. A Presidente elaborou e
encaminhou, a todos os membros da Diretoria colegiada e do Conselho Fiscal, boletins
mensais relativos às atividades da Associação, totalizando: 15 boletins em 2012; 12, em 2013;
e 8, até em 2014 (até o final deste biênio).
Em cumprimento ao disposto no Artigo 3º. do Estatuto da ABAlf e no Plano de
Trabalho da Diretoria (biênio 2012-2014), a Associação concebeu, promoveu, organizou e
realizou, no período de 08 a 12 de julho de 2013, o I CONBAlf – Congresso Brasileiro de
Alfabetização e o II SIHELE – Seminário Internacional sobre História do Ensino de
Leitura e Escrita.
Os dois eventos científicos foram promovidos pela ABAlf, com co-promoção das
instituições de que fazem parte membros de sua Diretoria, Representantes Regionais e
Conselho Fiscal, foram presididos por Maria do Rosário Longo Mortatti, que também atuou
como coordenadora geral, juntamente com Isabel Cristina Alves da Silva Frade, e contaram
com auxílios financeiros da ABAlf, do CEALE, da FAPESP e da FAPEMIG. Contaram com
a participação de conferencistas internacionais, de palestrantes vinculados a instituições de
ensino superior e da educação básica de diferentes estados da federação, além de
representantes de órgãos públicos. Houve 561 participantes inscritos e foram recebidos 278
trabalhos, organizados em doze eixos temáticos. Professores estrangeiros e professores de
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universidades brasileiras, representando quase todos os estados do país, participaram do
Comitê Científico, coordenado pelas professoras Cecilia Goulart e Edith Frigotto, em
conjunto com os doutorandos Fernando Rodrigues de Oliveira e Franciele Ruiz Pasquim.
Dentre os expressivos resultados desses eventos, destacam-se os dois livros —:
Alfabetização e seus sentidos: o que sabemos, fazemos e queremos? (ISBN: 978-85-3930539-1) e História do ensino de leitura e escrita: métodos e material didático (ISBN: 97885-393-0541-4) — organizados por Maria do Rosário Longo Mortatti e Isabel Cristina Alves
da Silva Frade e publicados, em versão impressa e digital (e-book), pela Editora UNESP e
Oficina Universitária, com auxílio financeiro da ABAlf e da FAPESP. Em 24/07/2014, data
da Assembleia anual da Associação, ocorreu o lançamento de ambos os livros, em edição
impressa comemorativa. A Assembleia-2014 assim como a sessão de lançamento dos livros e
a conferência proferida pelo professor Ezequiel Theodoro da Silva, foram as atividades
promovidas pela ABAlf, que se realizaram durante o 19º. COLE, nas dependências da
UNICAMP.
3. Atividades da Tesouraria e do Conselho Fiscal
Nas reuniões anuais da Diretoria e nas Assembleias Gerais (10/ 07/2013 e 24/07/2014),
foram devidamente aprovados os relatórios da movimentação financeira (orçamento e
despesas) da ABAlf, rigorosamente elaborados pelas Tesoureiras Cristiana Ferrari
(18/07/2012-10/06/2013) e Claudia Regina Mosca Giroto (1º./07/2013-18/07/2014) e pela
Vice-Tesoureira, Norma Sandra de Almeida Ferreira, a qual os apresentou nas assembleias
gerais.
Em relação ao ano fiscal/2013, o relatório da tesouraria contém o balanço da
movimentação financeira da Associação, acompanhado das planilhas de receita e despesas.
Nesse relatório, o histórico da movimentação financeira da ABAlf correspondente ao
ano fiscal de 2013 é apresentado em três tabelas distintas, que se encontram no anexo ao final
deste Relatório de Gestão. As duas primeiras tabelas correspondem aos balanços financeiros
de janeiro a março de 2013 (Tabela 1) e de março a junho de 2013 (Tabela 2) e foram
elaboradas pela Tesoureira, Cristiana Ferrari, que solicitou desligamento, a partir de
1º./07/2013. A Tabela 3 representa a movimentação financeira efetuada no período de julho a
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dezembro de 2013, período em que Claudia Regina Mosca Giroto já tinha passado a
responder pela Tesouraria.
A Tabela 1 retrata a movimentação dos recursos da ABALf em conta corrente de
pessoa física (Banco do Brasil, Agência 2974-2, CC 21921-5), sendo titulares dessa conta
bancária, na ocasião, os seguintes membros da diretoria da entidade: Maria do Rosário Longo
Mortatti (Presidente); Cristiana Ferrari (Tesoureira); e Norma Sandra de Almeida Ferreira
(Vice-Tesoureira). Com a obtenção da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
sob o Nº 17.669.764/0001-77, a conta corrente - pessoa física, que vinha sendo utilizada,
provisoriamente, para movimentação financeira da ABAlf, foi encerrada, em 25/03/2013.
Todo o saldo disponível foi, então, transferido para a nova conta corrente - pessoa jurídica,
aberta também no mês de março de 2013.
A Tabela 2 contém o balanço da movimentação financeira realizada exclusivamente
em conta corrente de pessoa jurídica (Banco do Brasil, Agência 2974-2, CC 22644-0), sendo
titulares dessa conta Maria do Rosário Longo Mortatti (Presidente), Cristiana Ferrari
(Tesoureira) e Norma Sandra de Almeida Ferreira (Vice-Tesoureira).
Na Tabela 3, apresenta-se a movimentação financeira realizada nessa mesma conta
jurídica, sendo titulares: Maria do Rosário Longo Mortatti (Presidente), Claudia Regina
Mosca Giroto (Tesoureira) e Norma Sandra de Almeida Ferreira (Vice-Tesoureira).
Cabe ressaltar que, em 19/12/2013, foi realizada a aplicação com resgate automático do
valor total do saldo da conta corrente. Trata-se de aplicação de renda fixa com resgate
automático, escolhida por recomendação da gerente da agência bancária, porque alcançava
um percentual de rendimentos mensal superior à poupança, no caso de conta – pessoa
jurídica.
Com base na apresentação feita pela Vice-Tesoureira, Norma Sandra de Almeida
Ferreira, e na leitura do parecer do Conselho Fiscal, presidido por Edith Frigotto e
secretariado por Thabatha Aline Trevisan, o relatório foi aprovado na Assembleia Geral2013.
Devem ser ressaltados a eficiência, o rigor e a isenção com que, em conformidade com
o Estatuto da ABAlf, realizaram suas atividades: as Tesoureiras e a Vice-Tesoureira,
organizando e controlando, com acompanhamento da Presidente, toda a movimentação
financeira da Associação e elaborando competentes relatórios; e os membros do Conselho
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Fiscal, em reuniões anuais, analisando os balancetes anuais e apresentando, nas assembleias
anuais, competentes pareceres circunstanciados que fundamentam a aprovação das atividades
financeiras da Associação.
4. Outras atividades importantes
Merecem menção, ainda, algumas outras atividades desenvolvidas simultaneamente à
execução das ações previstas, como forma de divulgação e inserção da Associação no cenário
acadêmico e educacional brasileiro e de proporcionar o devido suporte à viabilização dessas
ações.
Dentre essas outras atividades, têm-se:
- parceria com a ALB, para concessão de descontos a seus associados para participação
no I CONBAlf e II SIHELE e para a participação de nossos associados no 19º. COLE;
- convite a entidades congêneres para participação em reunião, durante o I CONBAlf,
visando à discussão e estabelecimento de ações em parceria, de que resultou, mais
imediatamente, a proposição de uma rede de pesquisadores em história da alfabetização,
aprovada na plenária final do II SIHELE e em fase de implementação;
- divulgação aos associados, por e-mail e pelo site, de eventos, cursos e notícias
relacionadas com os objetivos da entidade.
- divulgação da ABAlf, pela Presidente e por membros da Diretoria e Representantes
Regionais, em eventos e palestras, destacando-se as dezenas de entrevistas, nas quais o nome
da ABAlf é citado diretamente e que foram concedidas pela Presidente a diferentes veículos
de comunicação impressos, virtuais e televisivos;
- apresentação, no XXV Congresso de Iniciação Científica da UNESP, do trabalho
“Fontes documentais para o estudo da ABAlf- Associação Brasileira de Alfabetização: um
instrumento de pesquisa.”1, desenvolvido por bolsista PIBIC/CNPq/UNESP, sob orientação
de Maria do Rosário Longo Mortatti;
- atividades de rotina, cuja execução esteve sob responsabilidade direta da Presidente,
das Tesoureiras e da Vice-Tesoureira, envolvendo, dentre outras: reunião, conferência,
entrega ao escritório de contabilidade e arquivamento, em formato impresso e digital, de todos
1

Disponível em: file:///C:/Users/Maria/Downloads/RESUMO_36949112866_ptg.pdf Acesso em: 18 jul. 2014.
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os documentos pertinentes à secretaria, à tesouraria e à presidência da Associação; supervisão
das atividades do auxiliar administrativo; acompanhamento da conta bancária e da aplicação
financeira da Associação; comunicação com associados, interessados e prestadores de
serviços, por meio de envio, recebimento e resposta às milhares de mensagens eletrônicas
arquivadas nas 16 caixas de e-mail (gmail) abertas para viabilizar as diferentes atividades da
ABAlf (formulário de afiliação, eventos, presidência, concurso para logotipo, comissão
eleitoral, dentre outros); preparação de reuniões, assembleias e eleição; elaboração e
preparação de lista atualizada de associados e outros documentos para divulgação no site da
ABAlf; elaboração e envio de declarações e certificados de participação nos eventos e em
outras atividades da Associação.
5. Eleição da Diretoria, Representantes Regionais e Conselho Fiscal (2014-2016)
Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único, do Art. 34, do Estatuto da ABAlf, a
Presidente da Associação e a Comissão Eleitoral, composta pelas Associadas, Claudia Regina
Mosca Giroto (UNESP-Marília) (Presidente da Comissão Eleitoral), Adelma das Neves Nunes
Barros Mendes (UNIFAP) e Maria Betanea Platzer (UNIARA), executaram as atividades para
eleição, por meio de votação eletrônica, de chapa para dirigir a Associação no biênio 18/07/2014 a
17/07/2016.
No dia 17/06/2014, com a divulgação do resultado, foi proclamada vencedora, com
unanimidade de votos, a chapa inscrita:
“Abalf - plural, autônoma e democrática”
Biênio: 18/07/2014-17/07/2016

DIRETORIA
Presidente: Claudia Maria Mendes Gontijo – UFES - ES
Vice-Presidente: Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo - UFPE - Recife/PE
Secretária: Thabatha Aline Trevisan – UNESP-Marília/SP
Vice-Secretária: Cancionila Janzkovski Cardoso - UFMT - Rondonópolis/MT
Tesoureiro: Cleonara Maria Schwartz - UFES - ES
Vice-Tesoureiro: Estela Natalina Mantovani Bertoletti – UEMS-Paranaíba/MS
REPRESENTANTES REGIONAIS
Região Norte - Titular: Adelma das Neves Nunes Barros-Mendes - UNIFAP - Macapá/AP /
Suplente: Wanderleia Azevedo Medeiros Leitão - Escola de Aplicação da UFPA –Belém/PA
Região Nordeste - Titular: Denise Maria de Carvalho Lopes - UFRN - Natal/RN / Suplente:
Artur Gomes de Morais – CE/UFPE – Recife/PE
Região Centro-Oeste - Titular: Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues – UFMT Rondonópolis/MT) / Suplente: Regiane Pradela da Silva Bastos – SEE – Rondonópolis/MT
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Região Sudeste - Titular: Mônica Correia Baptista- UFMG - Belo Horizonte/MG / Suplente:
Fernando Rodrigues Oliveira – UNESP-Marília/SP
Região Sul - Titular: Gabriela Medeiros Nogueira – FURG – Rio Grande/RS / Suplente:
Lourival José Martins Filho – UDESC – Florianópolis/SC
CONSELHO FISCAL:
Presidente: Cristiana Ferrari – UNESP-Marília/SP
Secretária: Claudia Regina Mosca Giroto – UNESP-Marília/SP
Titular: Cecilia Maria Aldigueri Goulart - UFF - Niterói/RJ/ Suplente: Iara Augusta da Silva –
SEE/MS - Campo Grande/MS
Titular: Norma Sandra de Almeida Ferreira – FE/UNICAMP - Campinas/SP / Suplente: Ana
Luiza Bustamante Smolka – FE/UNICAMP - Campinas/SP
Titular: Márcia Mello – UNESP-Ourinhos, SP /Suplente: Maria Cristina Corais – UFRJ - Rio
de Janeiro/RJ
Considerações finais
Neste relatório de gestão, sintetizamos as principais atividades e resultados obtidos no
biênio 2012-2014.2 Por meio desta síntese, pode-se constatar que, em dois anos de intenso
trabalho, conseguimos alcançar os principais objetivos que motivaram a criação de nossa
entidade, a qual hoje se encontra consolidada do ponto de vista jurídico, administrativo,
financeiro e acadêmico: obtivemos CNPJ, criamos o site institucional, realizamos dois
exitosos eventos científicos, publicamos dois livros altamente qualificados, conseguimos a
necessária estabilidade administrativa, contábil e, em especial, financeira, para viabilizar as
ações que darão continuidade à nossa Associação.
Foram muitos os compromissos que assumimos e as expectativas que geramos. Se as
condições objetivas, características do primeiro biênio de atividades, não nos permitiram fazer
mais, também não foram poucas as realizações de nossa Associação. O que, em 2010, era uma
ideia inovadora e pioneira, que se concretizou formalmente em 18/07/2012, é hoje uma
realização reconhecidamente exitosa e promissora. Sem dúvida, porém, há ainda muito a ser
feito. E, para isso, contamos agora com a chapa eleita para administrar a ABAlf no próximo
biênio. A realização desse pleito, assim como a representatividade dos eleitos, é mais uma
importante evidência da vitalidade de nossa Associação.
Com o sentimento de missão cumprida e de satisfação por termos criado um canto
coletivo e lançado a outros que o acolheram e o levam adiante, agradecemos a todos que
fazem parte da história da ABAlf:
2

No site da ABAlf, estão disponíveis informações detalhadas sobre os assuntos aqui mencionados.
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- os 20 membros da Comissão Provisória para a criação da ABAlf (outubro 2010 – julho
2012);
- os 37 Associados-Fundadores e todos os participantes da Assembleia de criação da
ABAlf; ;
- os Associados em 2012, 2013 e 2014;
- a Presidente de Honra da ABAlf, Magda Soares;
- os membros da Comissão Eleitoral da ABAlf;
- os que colaboraram voluntária e intensivamente na realização de muitas atividades de
“bastidores”: Fernando Rodrigues de Oliveira, Bárbara Cortella Pereira; Thabatha Aline
Trevisan; Franciele Ruiz Pasquim;
- os simpatizantes e as instituições e entidades que apoiaram todas as iniciativas e ações
da ABAlf;
- a Direção da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP-Marília, que apoiou
incondicionalmente a criação da ABAlf, abrigou nossa sede (2012-2014) e proporcionou
infraestrutura e apoio financeiro para o funcionamento de nossas atividades;
- a Associação de Leitura do Brasil, que acolheu a Assembleia de criação da ABAlf, no
18º. COLE, a Assembleia-2014 e nossas demais atividades durante o 19º. COLE;
- os participantes do I CONBAlf e do II SIHELE, os convidados oficiais brasileiros e
estrangeiros, os membros do Comitê Organizador e do Comitê Científico, as equipes de apoio
de Marília e Belo Horizonte; e
- todos aqueles que, com antecipado pedido de desculpas, eventualmente não tenham
sido mencionados aqui.
A calorosa acolhida ao nosso chamado tem sido decisiva para a consolidação da ABAlf
no cenário nacional e internacional. Esperamos continuar contando com o apoio de todos,
para que, no próximo biênio, avancemos ainda mais no alcance dos objetivos de,
coletivamente, formular perguntas e tecer respostas para os desafios da alfabetização de
crianças, jovens e adultos no Brasil.
Vida longa à ABAlf!
Marília/SP- Brasil, 18 de julho de 2014.
Diretoria, Representantes Regionais e Conselho Fiscal da ABAlf
Biênio 18/07/2012- 17/07/2014
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ANEXO
Tabela 1- Síntese da Movimentação Financeira da ABAlf - Exercício 2013
Banco do Brasil, Agência 2974-2, Conta Corrente 21921-5 (pessoa física)
Conta corrente encerrada em 25/03/2013
Receita

Janeiro

Fevereiro

Março

Anuidade
0,00
2000,00
1100,00
Saldo Dez/2012
8389,00
0,00
0,00
Inscrições em evento (I Conbalf e II Sihele)
0,00
0,00
0,00
Total da Receita $8.389,00 $2.000,00 $1.100,00
Despesas

Janeiro

Contrato AD/Mustache
Hon. Advocatícios
Pgto Servidor de hospedagem do site Abalf
Ressarcimento Despesas Reconhecimento de Firma
Oficial Registro Civil Marília
Oficial Reg. Tit. E Doc. E Civil de Pes. Jurídicas
Pgto Título Registro Domínio abalf.com.br
Pgto Título Registro Domínio abalf.org.br
Pagmento à autônomo - auxiliar secretaria
Recolhimento da Previdência Social
Pgto Escritório Serviços Contábeis
Taxa bancária - pcte de serviços conta corrente
Total da Despesa
Receita líquida
Receita Total
Despesa Total

Fevereiro

Março

0,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,50
0,00
0,00
29,75
0,00
0,00
277,24
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$0,00 $1.100,00 $1.104,49
Janeiro

8389,00
0,00
Receita Líquida Total $8.389,00

Fevereiro
2000,00
1100,00
$900,00
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Março
1100,00
1104,49
-$4,49

Total
3100,00
8389,00
0,00
$11.489,00
Total
1100,00
678,00
0,00
59,50
29,75
277,24
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$2.204,49
Total
11489,00
2204,49
$9.284,51
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Tabela 2 - Síntese da Movimentação Financeira da ABAlf - Exercício 2013 - de 25/03 a
30/06/2013
Banco do Brasil, Agência 2974-2, Conta Corrente 22644-0 (pessoa jurídica)
Receita

Janeiro Fevereiro

Anuidade
Saldo transferido da conta corrente
21921-5
Inscrições em evento (I Conbalf e II
Sihele)
Total da Receita
Despesas

$0,00

Receita líquida

$0,00

$0,00

Janeiro Fevereiro

Receita Total
Despesa Total
Receita Líquida Total

0,00
0,00
$0,00

Abril

Maio

Junho

Total

1100,00

6200,00

8000,00

10200,00

25500,00

9284,51

0,00

0,00

0,00

9284,51
14

100,00

850,00

13290,00

73600,00

87840,00
0,00
$122.624,51

$0,00 $10.484,51 $7.050,00 $21.290,00 $83.800,00

Janeiro Fevereiro

Contrato AD/Mustache (criação site
institucional)
Honorários Advocatícios
Pagto servidor de hospedagem do
site da ABAlf
Pagto a autônomo - auxiliar de
secretaria
Recolhimento Contribuição da
Previdência Social
Pagto escritório serviços contábeis
Tarifa bancária pacote de serviços
Reembolso p/ pagto de inscrição em
duplicidade
Reembolso da diferença pagto de
inscrição
Saque p/ despesas com correio e
transporte
Shalom Ag. De Viagens (4
passagens aéreas)
Exame médico ocupacional
admissão Fernanda Olgini
Total de Despesas

Março

Março

Abril

Maio

0,00
0,00

900,00
678,00

1800,00
678,00

0,00
0,00

2700,00
1356,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

599,33

0,00

599,33

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36,00

208,75
0,00
36,00

0,00
200,00
36,00

208,75
200,00
108,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

2470,00

2470,00

0,00
0,00
$0,00 $1.799,00

0,00
$3.322,08

30,00
$2.986,00

30,00
$8.107,08

Março

Abril

Maio

Junho

Junho

0,00
10484,51
7050,00
21290,00
83800,00
0,00
0,00
1799,00
3322,08
2986,00
$0,00 $10.484,51 $5.251,00 $17.967,92 $80.814,00
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Total

Total
122624,51
8107,08
$114.517,43

Tabela 3. Síntese da Movimentação Financeira - período de 01/07 a 31/12/2013
Receita

Julho

Saldo Acumulado
Anuidade
Inscrições em evento (I Conbalf e II Sihele depósitos + empenhos)
Devolução saldo recurso repassado p/ Isabel
Frade (adiantamento despesas custeio I
Conbalf e II Sihele)
Ressarcimento FAPESP/Maria do Rosário
(depósito$18.105,84 + transferência eletrônica
$912,00)

Agosto

Pagto Vale Alimentação funcionário
Pagto Encargos funcionário (FGTS/INSS;
contribuição previdenciária e outros)
Pagto escritório CIFRA (mensalidades e
despesas adicionais)
Reembolso p/ pagto de inscrição em
duplicidade I Conbalf e II Sihele
Eficiência Serviços (recrutamento + seleção de
mão de obra)
ProSan Informática
Despesas I Conbalf e II Sihele (Custeio
$5.000,00; Serviços de Terceiros pessoa
jurídica $42.567,29; pessoa física $3.880,00;
Aéreo $5.903,72; Combustível $528,02;
Hospedagem $1936,08; Alimentação $102,00)

Novembro

Dezembro

76.211,43

94.330,11

93.882,35

95.138,57

93.148,61

6.800,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

14.200,00

0,00

0,00

2.805,00

0,00

0,00

2.176,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.017,84

0,00

0,00

0,00

0,00

R$94.430,11 R$96.787,35

R$95.138,57

R$93.148,61

Novembro

Dezembro

Julho

Rotina Administrativa ABAlf (despesas
secretaria)
Tarifas Bancárias (pacote de serviços + tarifas
de compensação)
Despesas com funcionário (salário,
antecipação salarial, rescisão contratual,
férias, 13º salário)

Outubro

114.517,43.

Total da Receita R$137.693,44 R$95.329,27
Despesas

Setembro

Agosto

Setembro

Outubro

50,00

0,00

100,00

0,00

50,00

0,00

71,40

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

346,00

368,91

0,00

396,67

866,32

1.158,27

0,00

0,00

0,00

612,00

414,00

270,00

325,42

248,31

248,31

423,64

561,64

267,50

240,00

291,06

200,00

200,00

400,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

55,80

0,00

0,00

59.917,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sindicato dos Empregados

0,00

28,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Papelaria

0,00

0,00

96,70

0,00

0,00

0,00

Renovação cadastro BB

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Devolução cancelamento anuidade

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Total de Despesas
Receita líquida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R$61.482,01

R$999,16

R$547,76

R$1.648,78

R$1.989,96

R$2.425,91

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Receita Total

137.693,44

95.329,27

94.430,11

96.787,35

95.138,57

Despesa Total

61.482,01

999,16

547,76

1.648,78

1.989,96

Transferência para Conta Aplicação
Receita Líquida Total Conta Corrente

Dezembro
93.148,61
2.425,91
90.722,70

R$76.211,43 R$94.330,11

R$93,882,35 R$95.138,57

R$93.148,61

R$90.722,70

SALDO EM CONTA CORRENTE

R$0,00

SALDO APLICAÇÃO

R$90.722,70

Rendimento Bruto do período

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL APLICAÇÃO em 31.12.13

0,00

0,00

189,52
R$90.912,22
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