
 

Eleição do Quadro da Diretoria da Administração da Delegacia da ANG e Conselho Técnico Científico 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto de um mil novecentos e oitenta e nove às 14:30 horas (1ª 

convocação) e às 15:00 horas (2ª convocação), em Florianópolis na sede da ABECELESC na Felipe 

Schmidt, nº 09 – Ed. Shopping Center  Plaza, 2º andar, realizou-se a Assembléia para eleição do quadro 

da Diretoria da Administração da delegacia da ANG e o Conselho Técnico Científico. Coordenando a 

Reunião a Assistente Social Marília Celina Felício Fragoso e secretariando a A.S. Marina Batista. A 

Assembléia se desenvolveu conforme os tópicos seguintes: 

- Apresentação dos participantes: Florianópolis, Itajaí, Joinville (Pirabeiraba). 

- Inicialmente foi realizado um retrospecto da idéia do nascimento da ANG a nível de Santa 

Catarina. 

- Recordado da 1ª reunião e decisão de se fazer uma assembléia para eleição da Diretoria da 

Delegacia de SC. 

- Sra. A.S. Neusa Mendes Guedes relatou o histórico da ANG: Havia no Brasil a SBGG - a partir de 

1976 começou a preocupação a nível nacional com a questão do idoso e após, a necessidade de 

organizar para os demais profissionais não só para a classe médica. Participando da SBGG, esse 

grupo não médico era uma parte integrante mas quase isolada; não podemos prescindir a classe 

médica, mas surgiu a idéia de formar uma Entidade onde não só várias áreas profissionais, mas 

também a comunidade pudesse participar. Surgiu a idéia da ANG que agora está organizando as 

Delegacias Estaduais. Na ocasião do Seminário do Idoso em junho passado, foi apresentado ao 

Presidente Nacional da ANG um grupo para poder assumir esse movimento no Estado. 

- Leitura da Ata da 1ª reunião. 

- Leitura da Carta de princípios. 

- Leitura de alguns tópicos da correspondência da presidente da ANG enviada à A.S. Marília Celina 

Felício Fragoso. 

- Foi enunciado como deverá se constituir os dois órgãos da Delegacia. 

- A anuidade para os associados é de NCR$ 10,00. 

- Importante a disponibilidade de tempo dos componentes que formarem a Delegacia / Diretoria. 

- Importante unir esforços para crescer juntos. 

- O mais importante é a questão do idoso e que quem assumir tenha disponibilidade. As reuniões 

serão quinzenais e independentes das mesmas teremos outros encontros. 

- Importante que a Diretoria estejam todos pertos geograficamente. 

- A AS Marília Celina Felício Fragoso, apesar de já ter sido indicada pela Presidente Nacional da 

ANG coloca seu cargo à disposição para que se outro profissional quisesse se apresentar como 

candidato. Foi manifestado que se houvesse que tivesse condições ou já pensado em um programa 

para realizar que se candidatasse, oferecesse seu nome, inclusive para os demais cargos. 

- Quem são os nomes que poderiam se engajar na Diretoria. Foi indicado o nome da AS Marília para 

delegada e a mesma indicou o nome da AS Marina para sub, após não aparecer nenhum candidato. 

- Com as indicações e sugestões de nomes para aprovação a Diretoria e Conselho ficaram 

constituídos, conforme especificação a seguir:   

- 1 – Administração da Delegacia de SC. da ANG:  

- Delegada: Marília Celina Felício Fragoso 

- Vice Delegada: Marina Batista 

- 1ª Secretária: Rogéria Goedert Kremer 

- 2ª Secretária: Cristina Maria Alves 

- 1ª Tesoureira: Arlete Malina 

- 2ª Tesoureira: Ademir Azevedo 

- Diretor sem Pasta: Carlos Alberto Aguiar 

2 – Conselho Técnico- Científico (Ainda Incompleto): 



Pastor Hans Burger ( Joinville - Pirabeiraba) 

Adelir Maria de Oliveira ( AS)  

Regina Krauser ( Joinville/ Pirab. Rep. Diversas Instituições) 

Denize Stringari Marcos ( Enf.) Itajaí; 

Maria Eurídice Padilha dos Santos ( Enf.) Itajaí; 

Juliana Vieira de Araujo Sandri ( Enf.) Itajaí; 

- Pastor sugeriu criar em sua cidade uma sub - comissão científica com reuniões para que o interior 

participasse melhor. 

- Foi indicado também os nomes da AS Neusa Mendes Guedes e Alvim Schroeder como 

Conselheiros. 

- A Delegada manifestou que se tivessem contribuições nesse momento que pudessem dar à 

Diretoria. E a curto médio ou longo prazo para que pudéssemos trabalhar? 

- Flávio apresentou uma proposta de fazer um seminário e ao mesmo tempo para a Posse da 

Diretoria. 

- Sugestão: Seminário micro – regional. 

- Necessitamos do apoio de órgãos para xerox, etc, como prestou a CELESC e FUSESC. Precisamos 

contar agora e sempre com o apoio de todos. 

- Sugestão: Aproveitar a semana do Idoso e lançar a presença da ANG no Estado (27 setembro / 

Semana do Idoso). 

- As reuniões da Diretoria se realizarão na segunda e quarta semana de cada mês nas quartas-feiras. 

Em setembro serão nos dias 13 e 27. 

 

Obs. Transcrita do Livro de Atas, elaborada por Marina Batista. 


