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ATA DA REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DE ITANHAÉM
 

PODER PÚBLICO 
Nome 

Roseli Raunaimer 

Fabiana Ingrid dos Reis 

Daiane de Fátima Curi 

Miriam da Silva Costa 

Daila Stefania Dualattka Fernandes

Letícia Ivy Almeida Santos Faustino

Silvio Fernando Lousada Paulo 

Marize de Almeida Cossa 

 
SOCIEDADE CIVIL 
Nome 

Renata Aliberti Di Carlo 

Rafael Caniato Batalha 

Lilian Sitti 

Kristian Klein 

Anselmo Carlos Beato 

Jessé Solano Ardito 

 
CONVIDADOS E OBSERVADORES
Nome 

Marco Aurélio Gomes  

Marcelo Gomes da Silva 

William de Souza Carrillo 

 

COMUNICAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

No dia 14 de agosto de 2020, às 1 
Animais por meio de videoconferência através do link2 
representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo realizou a abertura 3 
da reunião e em seguida passou a palavra ao Prefeito Marco Aurélio Gomes que cumprimentou a todos os 4 
presentes e em seguida deu posse aos conselheiros nomeados através do Decreto nº 3.955, de 21 de julho de 5 
2020, parabenizando-os se colocando à disposição do conselh6 
agendados teve de se ausentar, deixando a condução dos trabalhos a cargo do representante da Secretaria de 7 
Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo que em seguida passou a palavra ao Secretário 8 
Adjunto da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Marcelo Gomes da Silva, que após cumprimentar a 9 
todos colocou a Secretaria à disposição do conselho, ausentando10 
compromisso pré-agendado. Em seguida, passou11 
cumprimento ao que dispõe o §2º, do artigo 6º, da Lei nº 4.389, de 12 de maio de 2020 que reorganizou o 12 
Conselho Municipal de Defesa dos Animais, passou13 
Conselho entre os seus membros titulares para cumprirem mandato de 1 (um) ano, permitida uma 14 
recondução por igual período. Foram eleitos como Presidente, a conselheira Lilian Sitti, representante dos 15 
protetores de animais independentes e como Vice16 
representante da Secretaria de Saúde. Com a palavra, Presidente e Vice17 
oportunidade e colocaram-se à disposição para representar o conselho e desenvolver ações para alcançar os 18 
objetivos em prol do bem estar animal do município. Após, a presidente eleita Lilian Sitti e o conselheiro 19 
Kristian Klein comunicaram a intenção de pedido de afastamento temporário do conselho devido à pretensão 20 
de candidatura ao cargo de vereador municipal, estando impedidos por 21 
período eleitoral, sendo orientados a formalizarem a solicitação de afastamento por escrito junto à Secretaria 22 
de Planejamento e Meio Ambiente no prazo legal. Definido que na primeira reunião ordinária após a posse, 23 
deveria ser discutido e aprovado o Regimento Interno do conselho tendo sido estipulado inicialmente a 24 
realização de reuniões mensais, preferencialmente na segunda sexta25 
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Representando 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

Secretaria de Saúde 

Procuradoria Geral do Município 

Daila Stefania Dualattka Fernandes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

Letícia Ivy Almeida Santos Faustino Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

Secretaria de Comunicação Social 

Secretaria de Comunicação Social 
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OAB 

OAB 

Protetor de Animal Indepedente 

Protetor de Animal Indepedente 
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CONVIDADOS E OBSERVADORES 
Entidade 

Prefeito 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

COMUNICAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 

, às 10h00, reuniram-se os conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos 
por meio de videoconferência através do link https://meet.google.com/xyw

representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo realizou a abertura 
e em seguida passou a palavra ao Prefeito Marco Aurélio Gomes que cumprimentou a todos os 

presentes e em seguida deu posse aos conselheiros nomeados através do Decreto nº 3.955, de 21 de julho de 
os se colocando à disposição do conselho. Devido a compromissos previamente 

agendados teve de se ausentar, deixando a condução dos trabalhos a cargo do representante da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo que em seguida passou a palavra ao Secretário 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Marcelo Gomes da Silva, que após cumprimentar a 
todos colocou a Secretaria à disposição do conselho, ausentando-se em seguida também devido à 

agendado. Em seguida, passou-se à apresentação individual dos conselheiros. Após, em 
cumprimento ao que dispõe o §2º, do artigo 6º, da Lei nº 4.389, de 12 de maio de 2020 que reorganizou o 
Conselho Municipal de Defesa dos Animais, passou-se a eleição do Presidente e do Vice

us membros titulares para cumprirem mandato de 1 (um) ano, permitida uma 
recondução por igual período. Foram eleitos como Presidente, a conselheira Lilian Sitti, representante dos 
protetores de animais independentes e como Vice-Presidente, a conselheira Daiane de Fátima Curi, 
representante da Secretaria de Saúde. Com a palavra, Presidente e Vice-Presidente eleitas agradeceram a 

se à disposição para representar o conselho e desenvolver ações para alcançar os 
estar animal do município. Após, a presidente eleita Lilian Sitti e o conselheiro 

Kristian Klein comunicaram a intenção de pedido de afastamento temporário do conselho devido à pretensão 
de candidatura ao cargo de vereador municipal, estando impedidos por lei de compor o conselho durante o 
período eleitoral, sendo orientados a formalizarem a solicitação de afastamento por escrito junto à Secretaria 
de Planejamento e Meio Ambiente no prazo legal. Definido que na primeira reunião ordinária após a posse, 

ia ser discutido e aprovado o Regimento Interno do conselho tendo sido estipulado inicialmente a 
realização de reuniões mensais, preferencialmente na segunda sexta-feira do mês, ficando pré
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Tit/Sup 

 Titular 

 Suplente 

Titular 

Titular 

Titular 

Suplente 

Titular 

Suplente 

Tit./supl. 

Titular 

Suplente 

Titular 

Suplente 

AIPA Titular 

AIPA Suplente 

 

 

se os conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos 
https://meet.google.com/xyw-mkio-xau. O 

representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo realizou a abertura 
e em seguida passou a palavra ao Prefeito Marco Aurélio Gomes que cumprimentou a todos os 

presentes e em seguida deu posse aos conselheiros nomeados através do Decreto nº 3.955, de 21 de julho de 
o. Devido a compromissos previamente 

agendados teve de se ausentar, deixando a condução dos trabalhos a cargo do representante da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, William de Souza Carrillo que em seguida passou a palavra ao Secretário 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Marcelo Gomes da Silva, que após cumprimentar a 
se em seguida também devido à 

dual dos conselheiros. Após, em 
cumprimento ao que dispõe o §2º, do artigo 6º, da Lei nº 4.389, de 12 de maio de 2020 que reorganizou o 

se a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do 
us membros titulares para cumprirem mandato de 1 (um) ano, permitida uma 

recondução por igual período. Foram eleitos como Presidente, a conselheira Lilian Sitti, representante dos 
iane de Fátima Curi, 

Presidente eleitas agradeceram a 
se à disposição para representar o conselho e desenvolver ações para alcançar os 
estar animal do município. Após, a presidente eleita Lilian Sitti e o conselheiro 

Kristian Klein comunicaram a intenção de pedido de afastamento temporário do conselho devido à pretensão 
lei de compor o conselho durante o 

período eleitoral, sendo orientados a formalizarem a solicitação de afastamento por escrito junto à Secretaria 
de Planejamento e Meio Ambiente no prazo legal. Definido que na primeira reunião ordinária após a posse, 

ia ser discutido e aprovado o Regimento Interno do conselho tendo sido estipulado inicialmente a 
feira do mês, ficando pré-agendada a 
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data de 11 de setembro, às 09h30, para a sua realização26 
Pandemia do COVID-19. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 27 
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data de 11 de setembro, às 09h30, para a sua realização, por meio de videoconferência, em razão da 
19. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

LILIAN SITTI 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS ANIMAIS 

PRESIDENTE 

______________ 

, por meio de videoconferência, em razão da 
19. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  


