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“SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ – SAAL” 

“RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2017” 

O presente relatório apresenta um resumo das atividades 

desenvolvidas pelo SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ – SAAL, 

no período de janeiro a dezembro de 2017. 

I. HISTÓRICO DO SAAL 

O “SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ – SAAL” foi criado no dia 

30/11/2015, conforme descrito na Ata de Fundação que também 

aprovou seu Estatuto e elegeu a Diretoria. O SAAL tem sua sede 

administrativa na Avenida Santos Dumont nº 171-A, centro, 

município de Capão Bonito/SP.  

No mês de dezembro de 2015 houve o registro da associação junto 

ao Cartório de Registro Civil de Capão Bonito/SP e a obtenção, junto 

a Receita Federal, do CNPJ nº 23.860.241/0001-06. Do ponto de 

vista fiscal, o SAAL ficou INATIVO no ano de 2015, não havendo 

movimentação financeira nesse primeiro de mês de criação – 

dezembro/2015. 

No ano de 2016 o “SAAL” e a Prefeitura de Capão Bonito/SP 

celebraram parcerias onde a prefeitura cedeu em comodato uma área 

de aproximadamente 7.000m² para instalação de novo canil, 

fornecimento de 900 kg de ração por mês para alimentação dos 

animais do canil e disponibilização de 02 funcionários do programa 

frente de trabalho para limpeza do canil. A parte de vacinas, 

vermífugos, tratamento veterinário e coordenação do canil ficou para 

o “SAAL”.  

Em dezembro de 2016 o SAAL recebeu o título de Utilidade Pública 

Municipal. 
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II. ATIVIDADES EM 2017 

A seguir serão descritos atividades realizadas pelo SAAL durante o 

ano de 2017. 

 

II.1 - OBRAS NO CANIL:  

No início de 2017 o “SAAL”, em parceria com a Prefeitura de Capão 

Bonito/SP, fez a reforma de 08 baias para acomodação de cães no 

canil. Os trabalhos foram realizados entre os meses de fevereiro e 

março. A prefeitura cedeu pedreiro e ajudante e o “SAAL” forneceu 

todo o material (areia, cimento, pedra, ferragens, madeira, telhas, 

etc.), conforme mostrado na Figura 01 e a Figura 02. 

 

Figura 01. Obras de reconstrução de baias no canil. 
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Figura 02. Baias reformadas abrigando animais no canil. 

 

II.2 - CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO:  

A partir de abril de 2017, de acordo com o projeto de gestão 

estratégica da diretoria, foi oficializada a Diretoria de Marketing para 

melhorar a comunicação do “SAAL” com a comunidade. O primeiro 

trabalho foi a efetivação do site (saal.com.br) e facebook 

(facebook/ongsaal), seguido por banners e flyers institucional. 

Importante ressaltar que todos os trabalhos foram desenvolvidos em 

conformidade com a Identidade Visual que foi criada para o “SAAL”. A 

marca do “SAAL” está em processo de registro junto ao Instituto da 

Propriedade Industrial, processo nº 911856714. 
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Figura 03. Flyer de conscientização e divulgação do “SAAL”. 

 

II.3 - EVENTOS:  

Em 2017 o SAAL realizou eventos com a finalidade de arrecadar 

recursos para atendimentos de animais sob sua responsabilidade e 

participou de evento cultural, conforme previsto no estatuto. Os 

resultados de arrecadação estão informados no relatório contábil da 

associação. A seguir são descritos o mais importantes, informando 

quando são de arrecadação ou de finalidade cultural. 
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19/03/2017: 1º Almoço SAAL – Evento para arrecadação de recursos 

 

Figura 04. Cartaz de divulgação do almoço. 
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09/04/2017: Clube do Fusca – Evento cultural em que o “SAAL” 

atuou junto com os organizadores e divulgando a associação e os 

projetos que estão sendo realizados. 

 

 
      Figura 05. Fotos da estrutura do evento de carros. 
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10/06/2017: 2ª Pizza SAAL – Evento para arrecadação de recursos 

 

Figura 06. Cartaz de divulgação da 2ª Pizza. 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2.017 -  Página | 8  

 

 

 

19/08/2017: 3ª Pizza SAAL – Evento para arrecadação de recursos 

 

Figura 07. Cartaz de divulgação da 3ª Pizza. 
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II.4 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO:  

O “SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ – SAAL” participou do 1º 

Congresso “Os Animais e A Cidade”, realizado na Câmara Municipal 

de São Paulo/SP, no dia 05/06/2017. Esse congresso foi realizado 

pelo Deputado Federal Ricardo Trípoli e teve como foco a 

apresentação de temas relevantes para a elaboração de legislação e 

implementação de políticas públicas voltadas para a defesa dos 

animais, a conservação das espécies, salvaguarda da coletividade e 

preservação ambiental, em atendimento as diretrizes éticas e 

preceitos legais. 

 

Figura 08. Presidente do SAAL, Eng. Cláudio Silveira com o Dep. 

Federal Ricardo Trípoli. 
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II.5 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO:  

Em 06/10/2017 o SAAL organizou o seminário “OS ANIMAIS EM 

ÁREAS URBANAS”. O evento teve o apoio da Prefeitura de Capão 

Bonito e da Câmara Municipal de Capão Bonito. O seminário contou 

com a presença de participantes de municípios vizinhos. 

 

Figura 09. Convite enviado aos prefeitos, secretários e vereadores 

da região para participar do seminário. 
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II.6 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CROWDFUNDING:  

No dia 03/10/2017 o “SAAL” lançou a campanha “CONSTRUÇÃO DE 

“ABRIGO/LAR PARA CÃES E GATOS", através da plataforma 

denominada kickante. A campanha de financiamento coletivo teve o 

apoio da atriz Paolla Oliveira, que gravou um vídeo que pode ser 

visualizado no canal do SAAL no youtube – 

www.youtube.com/ongsaal .  

O resultado efetivo para o SAAL nessa campanha está diretamente 

relacionado com a imagem da associação, uma vez que teve mais de 

100.000 curtidas e visualizações nas mídias sociais (facebook, 

instagran, youtube, site).  

Financeiramente o retorno foi muito pouco para o SAAL, da ordem de 

R$500,00. 

 

Figura 10. Folder título da campanha de financiamento coletivo 

http://www.youtube.com/ongsaal
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Em paralelo a campanha de financiamento coletivo foi desenvolvida a 

campanha #EUAPOIOSAAL, e que teve boa aceitação entre a 

comunidade e empresas de Capão Bonito/SP. 

 

Figura 11. Folder da campanha #EUAPOIOSAAL. 
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III. ATENDIMENTO A ANIMAIS REALIZADOS PELO SAAL 

O “Santuário de Animais Anjos da Luz – SAAL” realizou vários 

procedimentos veterinários em benefício de animais (cães e gatos) 

durante o ano de 2017. Esses procedimentos foram, desde simples 

curativos e aplicação de vacinas e vermífugos até cirurgias mais 

complexas, incluindo restaurações de mandíbulas, colocação de 

pinos, etc., que se fizeram necessárias.  

Comparando com os atendimentos realizados em 2016 é evidente o 

aumento significativo, conforme mostra a Tabela 01. Esse aumento 

está relacionado ao fato da associação estar mais conhecida na 

comunidade e município. Também deve ser considerado que muitos 

casos que não eram tratados agora estão sendo encaminhado para o 

SAAL, aumentando a demanda que estava escondida. 

A Tabela 02 apresenta o quadro resumo do número de atendimentos 

a animais realizados pelo “SAAL”, de janeiro a dezembro de 2017.  

Alguns procedimentos, como aplicação de vacinas e vermífugos, são 

de rotina. Os procedimentos de castração devem ser realizados para 

controle da natalidade de animais, evitando o cruzamento, 

principalmente, com animais de rua. O “SAAL” realizou 23 castrações 

em 2017. Fato que chama a atenção é o número de atendimentos a 

animais que apresentaram sintomas de gripe canina e erliquiose. 

Para os animais do canil foram aplicadas 73 vacinas V8 durante o 

ano. Os casos de erliquiose foram medicados e os animais 

apresentaram boa recuperação. 
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Após as tabelas são apresentadas fotos com alguns exemplos de 

animais que foram tratados através do SAAL. São animais vítimas de 

maus tratos, abandonados, atropelados, etc. E todos esses animais 

foram tratados e se recuperaram, estando adotados atualmente.  

Tabela 01. Histórico de atendimentos a animais (cães e gatos) 

realizados pelo “SAAL”. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Exame de Sangue 2 22 0 24               

Raio X 3 6 0 9                 

Ultrassonografia 4 5 0 9                 

Transfusão de Sangue 1 0 0 1                 

Vermífugo 118 303 0 421             

Vacina 47 73 0 120             

Procedimentos 2 269 0 271             

Castração 17 23 0 40               

Cirurgia 5 38 0 43               

Amputação 3 0 0 3                 

Gripe Canina 53 166 0 219             

Cinomose 22 6 0 28               

Erliquiose 21 105 0 126             

Quimioterapia 30 16 0 46               
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TABELA 02. QUADRO RESUMO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS REALIZADOS PELO SAAL - 2017. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Exame de Sangue 2 3 1 2 4            1            3            1            2            3            22               

Raio X 1 1 1 1 1            1            6                 

Ultrassonografia 2 1 1            1            5                 

Transfusão de Sangue -              

Vermífugo 32 12 9 23 18 4 58          32          12          7            62          34          303             

Vacina 3 64          1            2            3            73               

Procedimentos 32 28 6 16 21 18 14          38          8            17          29          42          269             

Castração 1 2 2 1 2 3            1            3            2            2            4            23               

Cirurgia 5 8 1 1 2 3 1            3            4            3            1            6            38               

Amputação -              

Gripe Canina 12 21 28 6 8 3 18          32          30          8            166             

Cinomose 1 2            1            2            6                 

Erliquiose 13 18 3 6 4            12          9            17          23          105             

Quimioterapia 1 1 2 3            9            16               

                                                                                                                                                                                                            /              2017                                                                                                
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Figura 12. Aplicação de vacinas nos animais do canil. 

 

Figura 13. Tratamento de animal com sarna. 
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Figura 14. Tratamento de cão com couro danificado. 

 

Figura 15. Tratamento de cão atropelado fraturas na bacia. 
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Figura 16. Tratamento de cão vítima de maus tratos. 

 

Figura 17. Tratamento de cão infecção no globo ocular. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2.017 -  Página | 19  

 

 

 

Figura 18. Tratamento de cão fratura da mandíbula – agressão. 

 

Figura 19. Tratamento de cão abandonado com bicheira. 
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IV. PROGRAMA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS DO SAAL 

O “Santuário de Animais Anjos da Luz – SAAL” desenvolve um 

programa de incentivo para a adoção responsável de animais. Os 

animais, quando aptos a serem adotados, são preparados (através de 

um banho, veterinário, etc.) e é tirada foto de cada animal e 

publicados na página do “SAAL” no facebook. As pessoas interessadas 

entram em contato e são informadas sobre os animais e também da 

responsabilidade de se adotar um animal. As pessoas que adotam 

animais através do “SAAL” assinam o Termo de Adoção Responsável. 

Através do programa de adoção responsável do “SAAL” foram 

adotados, em dois anos, 651 cães e 235 gatos. A Tabela 03 e a 

Tabela 04 mostram as quantidades de animais adotados de cães e 

gatos, respectivamente, para os anos de 2016 e 2017. 

Tabela 03. Número de Cães adotados através do SAAL. 

Animais 2016 2017 Total 

Cães 

Adultos 

Macho  39 39 

Fêmea  97 97 

Total 34 136 170 

Filhotes 

Macho  121 121 

Fêmea  247 247 

Total 113 368 481 

Total (Cães) 147 504 651 
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Tabela 04. Número de Gatos adotados através do SAAL. 

Animais 2016 2017 Total 

Gatos 

Adultos 

Macho  92 92 

Fêmea  143 143 

Total  235 235 

Filhotes 

Macho    

Fêmea    

Total    

Total (Gatos)  235 235 

 

 
Figura 20.Fotos de animais adotados através do “SAAL”. 
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V. Demonstrativo de Movimentação Financeira 

A Diretoria do “Santuário de Animais Anjos da Luz – SAAL” elaborou o 

relatório da movimentação financeira referente ao ano de 2017. O 

relatório foi submetido à análise do Conselho Fiscal do Santuário de 

Animais Anjos da Luz – SAAL, conforme previsto no Estatuto. 

A análise foi realizada em reunião específica do Conselho Fiscal do 

“SAAL”. Depois de concluída a análise, foi elaborada a Ata da Reunião 

do Conselho Fiscal, onde os conselheiros opinaram, por unanimidade, 

pela aprovação da movimentação financeira no referido período. 

Todas as informações contábeis foram encaminhadas para o 

escritório de contabilidade. 

De maneira geral, o SAAL arrecadou em 2017 R$16.562,70 

(dezesseis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta 

centavos) e gastou R$18.218,19 (dezoito mil, duzentos e dezoito 

reais e dezenove centavos), ou seja, usou R$1.655,49 (hum mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) que 

estavam no caixa referente ao exercício de 2016, zerando o caixa 

para o início de 2018.  

Também houve muitas doações em benefícios dos animais, como por 

exemplo, doações direcionadas para cirurgias; roupas para realização 

de brechó; mais de 30 sacos de ração (devido a atraso no 

fornecimento pela prefeitura); remédios específicos; e brindes para 

rifas. 
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VI. Necessidades para o ano de 2018. 

Os trabalhos desenvolvidos durante os dois primeiros anos da 

associação, 2016 e 2017, demonstram a importância do “SAAL” para 

o atendimento de animais (cães e gatos) em Capão Bonito/SP. 

Do ponto de vista de estrutura física é necessária a continuidade de 

campanhas para arrecadação e viabilização da construção do Abrigo 

para Animais, conforme projeto mostrado na Figura 21 e que foi 

objeto da campanha de financiamento coletivo.  

 

Figura 21. Projeto do Abrigo para Animais 
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Com relação à manutenção diária dos animais é de vital importância 

o aumento da quantidade de ração que a prefeitura fornece ao SAAL, 

passando dos atuais 750 kg de ração pra cão adulto e 150 kg de 

ração pra cão filhote para 950 kg de ração pra cão adulto, 150 kg 

de ração pra cão filhote e 200 kg de ração para gato. 

Outra ação que precisa ser feita de imediato é a viabilização de 

contratação de 01 funcionário direto para o canil, trabalhando no 

horário administrativo. E deve-se manter pelo menos 01 funcionário 

da frente de trabalho da prefeitura para complementação dos 

trabalhos no canil. 

Considerando que a prefeitura continue fornecendo toda a ração e os 

funcionários da frente de trabalho, o SAAL deverá arrecadar em 

média R$4.000,00 (quatro mil reais) por mês para continuar 

realizando os trabalhos com eficiência – medicamentos, cirurgias, 

tratamentos veterinários, etc. 

Do ponto de vista estratégico, considerando os animais (cães e gatos) 

sob a responsabilidade do SAAL e em Lares Temporários, que somam 

mais 600 animais, é evidente a necessidade de um esforço para 

castração de mais de 500 animais no município de Capão Bonito/SP. 

 

 


