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                         ATA DE ELEIÇÃO DOS(AS) DELEGADOS(AS) QUE REPRESENTARAM O 
MUNICIÍPIO DE TIJUCAS À 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, iniciou-se a Assembleia para Eleição dos(as) Delegados(as) à 5ª Conferência 
Estadual dos direitos da pessoa idosa, que ocorrerá no período do segundo semestre 
de dois mil e dezenove, em data a ser definida posteriormente, no estado de Santa 
Catarina. A mesa foi  coordenada por Marcelo de Oliveira Prado, Ana Carolina Santos, 
Cleusa Terezinha Portella.  De início a Presidente da Mesa, Leticia Lamas Pinheiro, 
apresenta os demais componentes da mesa, faz a leitura dos Capítulos I, II, III, IV, V, 
VI– Seção I, II, III e Artigos 1 á 25 do Regimento da II Conferência Municipal dos direitos 
da pessoa idosa que trata da Eleição e Homologação dos(as) delegados(as). Como 
encaminhamentos: 1 - solicita aos representantes aos conferencistas que se reúnam 
por segmento para a escolha dos seus representantes e concluída a escolha/eleição 
cada segmento apresente a relação dos seus candidatos, a mesa, devidamente 
assinada por seus representantes. Reiniciando os trabalhos a mesa solicita 
apresentação dos delegados e em seguida, encaminha a homologação feita por 
aclamação, de acordo com o Regimento da Conferência e com a eleição da Delegação 
do Município à 5ª Conferência Estadual dos direitos da pessoa idosa, desta forma 
constituída: Delegados/as Representantes das Organizações Governamentais - OG: 
Titular: Claudia Beatriz Venâncio, Suplente: Maria Edésia Vargas; Representantes Não-
Governamentais: Titular: Cleusa Terezinha Portella, Suplente: Maria Alcirene. Em 
seguida a mesa coloca em votação por aclamação da Plenária, para a escolha/eleição 
dos(as) Observadores(as) - Titular: Nelza Souza, Representantes  (ONG),  
Suplente: Elcio Helio de Mello (OG). Concluída a e escolha/eleição a(o) Presidente da 
Mesa agradece aos participantes e solicita a todos da Delegação que aguarde a 
convocação do CMI e compareça a reunião de preparação à 5ª Conferência Estadual 
dos direitos da pessoa idosa.  E nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente Ata, 
que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito.                                                              
Tijucas, 19 de fevereiro de 2019. 
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          Presidente da Mesa                                                                Secretário 
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