
Associação Nacional de Gerontologia – Delegacia de Santa Catarina 

 

Ao oitavo dia do mês de agosto de hum mil novecentos e oitenta e nove às 14:30 horas, em Florianópolis na sede 

da ABECELESC na Rua Felipe Schmidt, nº 09 – Ed. Shopping Center Plaza , 2º andar, realizou-se a primeira 

reunião para organização da Delegacia de Santa Catarina da Associação Nacional de Gerontologia. Coordenando 

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

pauta foi desenvolvida com os seguintes assuntos: 

- Inicialmente houve a apresentação dos participantes. 

- Apresentação do histórico da ANG por Alvim Schoereder. 

- Apresentação de como se deu o surgimento do convite aos profissionais para comporem a Delegacia de Santa 

Catarina da ANG. 

- Foi comunicado como imprescindível a disponibilidade de tempo e dedicação, dos profissionais que 

comporem a Delegacia. 

- Realizada a leitura da correspondência de 15/07/89 enviada pelo Coordenador da ANG Sr. Flávio da Silva 

Fernandes à Assistente Social Marília Celina Felício Fragoso, Delegada. 

- Leitura do Estatuto da ANG e da Carta de Princípios. 

- Foi considerada importante a estruturação da Delegacia para divulgação e recebimento das pessoas 

interessadas e demais. Reuniões 2ª e 4ª Quartas feiras do mês. 

- Ficou estabelecido que enquanto a Delegacia não tiver uma Sede, o endereço para correspondência será o da 

Delegada. 

- Comunicado que 50% do valor das inscrições ficarão na Delegacia e o restante será enviado ANG. 

- Necessidade de elaboração de um carimbo. 

- Conforme indicação do Coordenador da ANG, a Delegacia de Santa Catarina deverá ser composta por dois 

departamentos: 

- 1º - Administração da Delegacia da ANG = já designada como Delegada a Assistente Social Marília Celina 

Felício Fragoso. 

- Um Vice Delegado 

- 1º  Secretário 

- 2º  Secretário 

- 1º  Tesoureiro 

- 2º  Tesoureiro 

- 1  Diretor sem pasta (para substituir os componentes) 

- 2º Órgão Conselho Técnico Científico, que deverá ser composto por elementos de várias áreas, inclusive 

profissionais do interior, com a participação também de aposentados  e idosos. 

- Apesar do Coordenador já haver indicado alguns profissionais e outras pessoas para formarem a Delegacia, o 

grupo, nesta reunião, decidiu que deverá ser feito por eleição através de Assembléia que será realizada dia 

23/08/1989 às 14:30 horas na Sede da ABECELESC em Florianópolis. Será enviado Edital de Convocação 

aos Associados e interessados, como também divulgado através dos meios de comunicação. 

- Nesse primeiro momento várias providências precisariam ser tomadas e colocaram-se a disposição para tanto 

as Assistentes Sociais Marília Celina Felício Fragoso e Marina Batista que se responsabilizaram pelas 

providências relativas a convocação da Assembléia, com as seguintes providências: (2 reuniões para 

planejamento, compra de livro Ata, envelopes, folhas de papéis ofício, elaboração e datilografia do Edital de 

Convocação da Assembléia, expedir correspondências, etc.) 

- Elaborado pauta para organização da 1ª Assembléia. 

Marília Celina Felício Fragoso (CELESC) 

Marina Batista ( SIM FUSESC) 

Maria Formentin Dias (CELESC) 

Rita de Cássia Furtado e Souza (CELOS) 

Arlete Malina(CELOS) 

Vera Nícia de A. de Miranda Gomes (ASA) 

Felícia Wiggers Kato (LBA) 

Maria Elisa Braggio (Eletrosul) 

Basilissa Rosa (SESI) 

Alvim Schoereder (NETI) 


