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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

DO INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES E TERAPIAS 

ASSISTIDAS POR ANIMAIS - INAT AA 

CNP.J : 10.624.316/0001-08 

Aos 30 dias do mês de abril de 2018. às 15h (quinze horas). cm segunda convocação. reuniram-se em 

Assembleia Gera l Ordinária e Extraord inária. os associados do INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES 

E TE~lAPIAS ASSISTIDAS POR ANIMAIS - INATAA, em sua sede na Rua Borba Pereira. n.º 470 . 

.lard in1 Ubirajara. CEP: 04456-160. São Paulo. SP, conforme lista de presença anexa (ANEXO 1). 

convocados previamente por me io do edital de convocação afixado nas dependências da associação. 

Assum iu a presidência da assembleia a Sra. Cristiane Blanco e eu Cristiane Ol iveira Fraga Santos 

secretariei os trabalhos. 

A pedido da Presidente foi lida a ordem do dia para qual fo i convocada a Assembleia Geral Ordinária e 

Extraord inária, de acordo com o edital de convocação datado de 10 de abril de 2018 (ANEXO li): (i) 

Discutir e homologar as demonstrações finance iras e o balanço patrimonial. referentes ao ano de 2017. 

acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, bem como determinar a destinação do eventual superáv it. 

de acordo com à Lei 13 .019/14; (ii) Aprovar o relatório de atividades de 2017: (i ii) Aprovar a proposta de 

progril11ação anual/2018: (iv) Aprovar a proposta de alteração do estatuto social para que o mandato da 

Diretoria Execut iva e do Conselho Fiscal seja de 4 (quatro) anos; (v) Aprovar a renúnc ia dos membn1s da 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; (v i) Eleição para compor a Diretor ia Execut iva e o Conselho 

Fiscal para novo mandato com início no dia 30/04/18; e (v ii ) Rat ificar o quadro de assoc iados. 

Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, foram anal isados e aprovados. por unan imidade. as 

contas, mediante apresentação do balanço patrimonial, e da demonstração de resultados do exercíc io de 

2017, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal (ANEXO 111), bem como aprovada a dest inação do 

superávit de forma imediata, no ano de 2018, às final idades. 

Seguindo a pauta. foi apresentado o relatório de atividades desenvolvidas em 2017. o que foi aprovado. 
- ' 

pela u~an imidade dos presentes. dando ênfase aos projetos: 

1. Atividade Assistida por cães em ILPls: 
a. Recanto da vovó - atendimentos semanais as 5.feiras, totalizando 660 atendimentos a idosos 

residentes da casa: 



b. 
e. 
casa; 

Lar Santana - atendimento mensal, totaliz.ando 180 atendimentos a idosos residentes da casa· 
A Mão Branca - atendimentos quin.zenais, totalizando 1.100 atendimentos a idosos resid~ntes da 

d. Padre Vicente - atendimentos quinzenais, totalizando 900 atendimentos a idosos residentes da casa; 
2. Fisioterapia Assistida por cães: 
a. Padre Vicente - atendimentos semanais, realiz.ados no primeiro semestre de 2017, totalizando 960 
atendimentos a idosos residentes da casa; 
3. Melhor Amigo do Refugiado: 
a. Casa de Passagem - atendimento mensal, totalizando 250 refugiados residentes da casa; 
4. Atividade Assistida por cães em hospitais: 
a. Dante Pazzanese - atendimentos quinzenais, totalizando 2.400 atendimentos a cnanças, 
adolescentes e adultos internados; 
b. Cruz Azul - atendimentos quinzenais, totalizando 1 .200 atendimentos a crianças, adolescentes e 
adultos internados; 
5. Atendimento a vítimas de violência sexual: 
a. Instituto de Psiquiatria do HC - atendimentos semanais, totalizando 160 atendimentos a vítimas de 
violência sexual. 

Dando continuidade, foi apresentada e aprovada, pelos associados presentes, a proposta de programação 

2018: 

1. Atividade Assistida por cães em ILPis: 

a. Recanto da vovó- atendimentos semanais as 5.feiras, 

b. Lar Santana - atendimento mensal, aos domingos; 

c. A Mão Branca - atendimentos quinzenais, aos domingos; 

2. Atividade Assistida por cães em hospitais: 
a Dante Pazzanese - atendimentos quinzenais, as quintas-feiras; 
b. Cruz Azul - atendimentos quinzenais, as quintas-feiras; 

3. Atendimento a vítimas de violência sexual: 
Instituto de Psiquiatria do HC - atendimentos semanais, as sextas-feiras. 

Passou-se as matérias de ordem da assembleia geral extraordinária, sendo apresentada a proposta de 

alteração do estatuto social para que o período do mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

seja de 4 (quatro) anos, após leitura integral e debates sobre as modificações propostas, foram aprovadas, 

por unanimidade dos presentes, observando o quórum necessário, conforme estatuto anexo (ANEXO IV), 

ficando revogadas as disposições estatutárias anteriores. 

Dando continuidade, tendo em vista a alteração estatutária com a mudança do mandato para 4 (quatro) 

anos, a Presidente da Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal renunciam ao mandato que 

termina em 08 de dezembro de 2018 e, ficou deliberado, que na sequencia será feita nova eleição com 



mand,~to iniciando na data de hoje e térm ino em 29 de abril de 2022. de acordo c0111 ° mandatCl 

estabeÍec ido no estatuto soe ia! ora aprovado. 

Isto posto. fo i aprovada. pela unan irnidadt: dos presentes as renúnc ias da Sra. Presidente CRISTIANE 

BLANCO. brasi le ira, maior. solteira. psicóloga. co111 ident idade RG 11 .º 25 .675 .568- 1. inscrita no CPF 

sob o 11.º 269.430.518-06, residente na Aven ida Bernard i1w ele Ca111pos. 11 .º 327. apto 61. Para íso. CEP: 

04004-906, São Paulo, SP: e elas Conselheiras Fiscais Sra. CRISTIANE OLIVEIRA FRAGA 

SANTOS, ma ior, brasi leira. casada. veteri 11ária, co111 icle11t icladc RG 11 .º 12.3 10.536-5. inscrita 110 C PF sob 

o 11 .º 126.522.838-80, residente e clomic i li ada na Rua Alexandria. 11.º 240, Nova 1-1 ig ienópol is. C EP: 

06642-230, Jandira. SP: Sra. ,JIN HWA LEE. 111a ior. coreana, solteira. médica. com identidade RG 11.º 

Y082}28-A. inscrita no CPF sob o 11 .º 215 .688.858-22. res idente na Rua Agisse. 11 .º 172, apto. 92 . .lard i111 

das B;ndeiras. CLP: 05439-010. Sfüi Paulo. SP: e Sra. FERNANDA CARDOSO, ma ior. brasi le ira. 

casada. gerente financeira. com identidade RG 11 .º 24.724.591-4, inscrita no CPF sob o n.º 248.023.748-

60. residente e domic iliada na Rua Croata. 11 .º 485. apto 4313. Vila lpoj uca, CEP: 05056-020. São Paulo. 

SP. co11for111e anexos (ANEXOS V a VIII). 

Após intervalo para que os interessados se candidatasse111, fora111 ele itas, pela unan i111 idadt: dos prcscnlc~. 

de acordo com o quórum estabelecido no estatuto social, confor111e termo de posse (ANEXO IX ). para 

compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, de acordo com o estatuto soc ial , com mandato de ➔ 

(quatro) anos. inic iando na data de hoje e encerrando no dia 29 de abril de 2022, para compor a Diretoria 

Executiva no carl!o de Presidente a Sra. CRISTIANE BLANCO, brasileira. ma ior, so lteira. ps icó lo!.!a. 
J - -

com ident idade RG 11.º 25.675.568-1 , inscrita 110 CPF sob o n.0 269.430.518-06. res idente na Avenida 

Bernardino de Campos. n.º 327, apto 61 , Paraíso, CEP: 04004-906, São Paulo, SP. E para co111por 0 

Conselho Fiscal , foram eleitas, com mandato coincidente ao da Presidente da Diretoria. a Sra. 

CRISTIANE OLIVEIRA FRAGA SANTOS, maior, brasile ira, casada, veterinária. com identidack RG 

n.º 12.310.536-5. inscrita no CPF sob o n.º 126.522 .838-80. res idente e dom ici liada na Rua /\lexandria. 

n.º 240, Nova l-l igienópolis, CEP: 06642-230, Jand ira. SP; a Sra. ,JIN HWA LEE, maior. coreana. 

solteira, médica, com identidade RG n.º Y082228-A, inscrita no CPF sob o n.º 215 .688.858-22. residente 

na Rua Agisse, n.º 172. apto. 92, Jardim das Bandeiras, CEP: 05439-01 O. São Paulo. SP. e a Sra. 

FERN,ANDA CARDOSO, maior, bras ileira, casada, gerente financeira, com ident idade RG n.'' 
• 

24 .724.591-4, inscrita no CPF sob o n.º 248.023 .748-60, residente e dom ici liada na Rua Croata. n.º 485. 

apto 4313. Vila lpojuca. CEP: 05056-020, São Paulo, SP. 

Por fim. a Presidente apresentou o quadro de associados atualizado para rat ificação o que fo i aprovado 

pela unan imidade dos presentes (ANEXO X) 

, 
.) 



Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a sessão da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária, sendo lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, é assinada em 02 (duas) vias 

pela Presidente da Assembleia e por mim que a secretarie, para registro no cartório competente. 

São Paulo, 30 de abril de 2018 

Cristiane Blanco 

Presidente da Assembleia 

Cristiane Oliveira Fraga Santos 

Secretária da Assembleia 

Paula de Olive· 
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