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SOMOS TODOS ANIMAIS

Município: ROSANA - SP

Bairro: Centro CEP: 19274000

Endereço: Travessa das Enredadeiras, 22 Complemento: Quadra 113

CNPJ :

Certificamos que a  Entidade acima identificada está  inscrita  e aprovada no
Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado  de  Convênios

novembro de 2011.

O   presente   certificado   não  dispensa  a  Entidade  da  apresentação  dos
documentos exigidos pela  legislação em vigor,  necessários  à  formalização
de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os  órgãos
da administração direta e indireta do Estado.

do  Estado  de  São  Paulo,  de acordo  com  o  Decreto  nº  57.501, de 8 de 

30.628.554/0001-07

Este   certificado   somente   será   válido   para   fins  de   celebração de  convênios  e  outras         
          avenças  de  que   trata  o art. 6º,  do  Dec. 57.501/2011,  quando  for   impresso  pelo  
órgão          da  administração  pública  estadual responsável, no ato da sua  formalização,  como 
garantia        que  o  CRCE  está  liberado.

A condição acima  é  obrigatória  e  a  sua  inobservância  implicará  em medidas  correcionais  
cabíveis,  por  parte  da  Corregedoria  Geral  da  Administração,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SOMOS TODOS ANIMAIS

01/01/2020 a 31/12/2020 30.628.554/0001-07

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

SOMOS TODOS ANIMAIS

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (27.631,71)R$ (0,00)

    (-) AGUA E ESGOTO R$ (804,37)R$ (0,00)

    (-) ENERGIA ELETRICA R$ (465,91)R$ (0,00)

    (-) IPTU - IMPOSTO PREDIAL R$ (426,34)R$ (0,00)

    (-) MULTAS E INFRACOES FISCAIS R$ (521,00)R$ (0,00)

    (-) VEICULOS COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES R$ (10,00)R$ (0,00)

    (-) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA R$ (1,14)R$ (0,00)

    (-) CLINICAS VETERINARIAS R$ (25.302,95)R$ (0,00)

    (-) RACAO R$ (100,00)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (540,30)R$ (0,00)

    (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (540,00)R$ (0,00)

    (-) IOF R$ (0,30)R$ (0,00)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 6,52R$ (0,00)

    RENDIMENTOS S/ APLICACOES
FINANCEIRAS R$ 6,52R$ (0,00)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (7.143,49)R$ (0,00)

    (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (7.143,49)R$ (0,00)

  RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 39.511,96R$ (0,00)

    DOACOES R$ 35.341,63R$ (0,00)

    RECEITA DE PROMOCOES R$ 4.170,33R$ (0,00)

SUPERAVIT DO EXERCICIO R$ 4.202,98R$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
8B.BA.54.42.63.B8.E2.C1.03.29.91.1D.D5.BA.7B.D2.71.C7.89.71-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora ANA PAULA FERNANDES , solteira, do lar, brasileira residente e 

domiciliada na Travessa Lajeado, nº 144, quadra 6,  distrito de Primavera, Município de 

Rosana, Estado de São Paulo, Suplente na ONG Somos todos animais, sei tratar-se de cidadã 

de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone sua conduta até a 

presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:   

  

 
 

    

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora CLAUDETE APARECIDA GOMES, casada, do lar, brasileira, residente 

e domiciliada na Travessa Dos Jambeiros, nº13, distrito de Primavera, Município de Rosana, 

Estado de São Paulo, Vice-presidente da ONG Somos todos animais, sei tratar-se de cidadã 

de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone sua conduta até a 

presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

 
 

    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora JOSEANE ALVES CAETANEO , casada, assistente social , brasileira 

residente e domiciliada na Travessa Helianthus, nº 75, quadra 6,  distrito de Primavera, 

Município de Rosana, Estado de São Paulo, Suplente na ONG Somos todos animais, sei 

tratar-se de cidadã de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone 

sua conduta até a presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura  

 

 
    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora JOSEFA MULATO UCHOA SANTOS , casada, do lar, brasileira 

residente e domiciliada na rua Do Estádio , nº 1456, quadra 17,  distrito de Primavera, 

Município de Rosana, Estado de São Paulo, Conselheira fiscal da ONG Somos todos animais, 

sei tratar-se de cidadã de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o 

desabone sua conduta até a presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

   
 
 

    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora JULIANA MARIA VAZ PIMENTEL, casada, professora, brasileira, 

residente e domiciliada na Travessa Lótus , nº133, quadra 10, distrito de Primavera, 

Município de Rosana, Estado de São Paulo, Presidente da ONG Somos todos animais, sei 

tratar-se de cidadã de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone 

sua conduta até a presente data de 08 de fevereiro 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

 
    

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhor LUCAS FERNANDO GREGIANIN BERALDO, solteiro , estudante, 

brasileiro residente e domiciliado na rua Desterro nº 77, quadra 122,  distrito de Primavera, 

Município de Rosana, Estado de São Paulo, Secretário da ONG Somos todos animais, sei 

tratar-se de cidadão de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone 

sua conduta até a presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço o senhor MARCELO SOUSA PIRES , solteiro, eletricista , brasileiro, residente e 

domiciliado na Travessa Manacas nº 17, quadra 04,  distrito de Primavera, Município de 

Rosana, Estado de São Paulo, Suplente na ONG Somos todos animais, sei tratar-se de cidadão 

de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone sua conduta até a 

presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura: 

 

 
    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora VÂNIA LUCIA DE CARVALHO CUNHA , casada, professora, 

brasileira residente e domiciliada na rua Usina de canoas, nº 521, quadra 84,  distrito de 

Primavera, Município de Rosana, Estado de São Paulo, Conselheira fiscal da ONG Somos 

todos animais, sei tratar-se de cidadã de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento 

nada que o desabone sua conduta até a presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

 
    

 

  



 
 
 
ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL 

 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DECLARO para os devidos fins, que 

conheço a senhora VIVIANE PAES CAMPIOTO , casada, esteticista, brasileira residente e 

domiciliada na rua Frutal , nº 81, quadra 82,  distrito de Primavera, Município de Rosana, 

Estado de São Paulo, Conselheira fiscal da ONG Somos todos animais, sei tratar-se de cidadã 

de conduta ilibada, não sendo de meu conhecimento nada que o desabone sua conduta até a 

presente data de 08 de fevereiro de 2022.  

 

 

Primavera, 08 de fevereiro de 2022 

 

DECLARANTE: Exmo. Sr. Vereador Kleber Antônio da Silva Dan 

Endereço: Travessa Gabirobas nº 86, Primavera, Município de Rosana, São Paulo 

Assinatura:  

 

    

 

 



   

 

 

Sob a denominação de SOMOS TODOS ANIMAIS, fundada em 18 de 

Agosto de 2017, no Município de Rosana, Distrito de Primavera, Estado de São 

Paulo, com sede na Travessa Enredadeiras nº22, quadra 113, distrito de 

Primavera, Rosana – SP,  é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a 

forma de sociedade civil sem fins lucrativos, que congrega e representa no 

âmbito deste município as pessoas naturais preocupadas em combater a 

crueldade, o descuido e o abandono praticado contra animais, sobretudo cães, 

gatos e quaisquer outros animais, tendo por prioridade: fiscalização, denúncia, 

castração, lar temporário, adoção responsável e demais trabalhos educativos 

voltados ao combate à crueldade praticada contra os mesmos, que passa ter 

existência legal a partir do registro dessa ATA Funcional, no cartório de Registros 

de Títulos e Documentos do município de Rosana (SP), conforme Assembleia 

Geral, realizada em 18 de Agosto de 2017. 

Embora a formalização legal da ONG SOMOS TODOS ANIMAIS tenha 

sido somente registrada em 19 de fevereiro de 2018, as atividades da ONG se 

iniciaram no primeiro semestre de 2017 e, em 18 de agosto de 2017, houve o 

registro da Ata de Fundação com a composição da diretoria. Em março de 2021 

a Ong foi reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal e possui 

Inscrição Estadual sob número 730.034.708.114. 

A sede da Ong Somos Todos Animais foi cedida até dezembro de 2023 

por um munícipe. A partir da aquisição desse espaço, houve a possibilidade de 

resgatar animais abandonados e/ou que sofreram maus tratos e dar todo o 

suporte necessário para que os animais pudessem se recuperar das 

enfermidades e voltar a ter qualidade de vida. 

 No entanto, os casos de abandono e maus tratos tornaram-se recorrentes 

no município e a capacidade de carga da casa, atualmente, está além do que 

podemos atender. Como dependemos totalmente de trabalho voluntário e 



doações para honrar com nossos compromissos com veterinárias, farmácias, 

casas de agropecuária, pagamento de conta de energia e água, produtos de 

limpeza, medicamentos específicos para gatos e cachorros e a manutenção 

geral da casa, realizamos rifas como forma de angariar proventos que possam 

custear as despesas mencionadas, porém, não estamos conseguindo verba 

suficiente para honrar pontualmente com nossos compromissos, principalmente 

com as veterinárias. 

 Desde o início das atividades já atendemos mais de trezentos (300) 

animais, atualmente estamos com 13 cachorros, pois devido à falta de 

infraestrutura, voluntários e verba não conseguimos atender mais animais. Como 

forma de controlar possíveis contaminações de doenças nos animais que já 

estão saudáveis na sede da Ong, no ato do resgate encaminhamos o animal 

direto para o veterinário para que sejam realizados os primeiros socorros e o 

hemograma para saber a condição de saúde do animal. Posteriormente, 

levamos para nossa sede e realizamos todo tratamento, os mesmos recebem 

remédios para todos os tipos de parasitas e quando o animal está totalmente 

recuperado, castramos, vacinamos e o encaminhamos para adoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um pouco da nossa trajetória desde 2017 

 

Foto 1 e 2 – Cachorra resgatada de maus tratos e alimentação embolorada e 

água totalmente contaminada. Esse caso foi enviado para a polícia ambiental e 

foi processado. A cachorra foi encaminhada para um lar temporário, onde 

permaneceu por um ano, mas infelizmente veio a óbito no mês de fevereiro. 

 

Ano: 2017 

 

 

Foto 3- Rresgate de animal atropelado e abandonado pelo tutor na rua.Recebeu 

o tratamento adequado e hoje encontra-se adotado. 

 

Ano: 2018 



Foto 4 – Felícia foi abandonada no lixão de Primavera, a resgatamos, 

encaminhamos para o veterinário e sua história comoveu os munícipes. Devido 

estar muito debilitada precisou ficar internada por 10 dias e, antes mesmo de 

receber alta, foi adotada. 

 

 

 

 

Foto 5 – Alguns cachorros adultos e filhotes 

 

Ano: 2019 

 

 

 



Foto 6 – Babi - Recebemos a denúncia de maus tratos de um munícipe a respeito 

de uma cachorrinha que o tutor estava deixando na rua sem água, ração e 

tratamento. Ela foi encaminhada para a veterinária, no dia foi tirado mais de 350 

carrapatos. Ainda a cachorra apresentava sarna por todo o corpo e anemia 

decorrente da doença do carrapato. Após curada, foi castrada e adotada. 

 

 
 

Ano: 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 7 – Postagem Facebook realizada em 18/03/2019. Infelizmente, por falta 

de verba, doações e baias não temos mais a possibilidade de resgatar nenhum 

animal até que possamos conseguir adoções, principalmente, dos cachorros 

adultos. 

 
 

 

 

Foto 8 – Em março de 2020 fomos acionados para socorrer uma cachorra que 

havia sido esfaqueada. Levamos à veterinária onde foi realizada a sutura com 

30 pontos e o hemograma demonstrou que ela estava com anemia severa e 

erliquia (doença do carrapato). Levamos para a nossa sede, onde foi tratada, 

curada, castrada e adotada. 

   

Ano: 2020 



Foto 9 -  Em julho de 2020, fomos acionados para socorrer essa cachorra que 

estava abandona e sendo devorada por miíase. O pescoço estava todo 

perfurado, além disso estava desidrata, com anemia e erliquia. Passou pela 

veterinária, ficou internada e depois foi levada para nossa sede, onde recebeu 

todo tratamento necessário, foi castrada e adotada. 

 

    

Ano: 2020 

 

 

 

 

 

 



Foto 10 -  Pandora, é uma cadela idosa, que apesar de ter tido tutores, não era 

tratada de forma adequada e ficou por muito tempo vagando pelas ruas de 

Rosana, até que um munícipe contactou a Ong para relatar a situação dela, que 

estava com muitas larvas na cabeça, fato que a fez perder a orelha. Por sua vez, 

além dos casos supracitados, há cães que estão na sede e, por terem sequelas 

de doenças ou idade avançada, têm poucas chances de adoção, como é o caso, 

da Pandora e do Mike, vide foto 11. 

 

 
Ano: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 11 – Mike, foi encontrado por uma voluntária da Ong abandonado no 

comércio de Primavera totalmente debilitado e quase sem conseguir andar. Foi 

resgatado, encaminhado a clínica veterinária e constatado que encontrava-se 

em estágio avançado de cinomose. Recebeu todos os cuidados necessários e 

sobreviveu, no entanto, ficou com sérias sequelas neurológicas, problema que 

impede sua adoção. 

 
Ano: 2021 

 

Foto 12 – Mascarado foi resgatado das ruas de Primavera após a Ong receber 

vários pedidos de socorro, pois ele estava com as patas traseiras paralisadas e 

gemendo de dor. Agora, após o tratamento, está recuperado e andando 

perfeitamente, portanto apto à adoção. 

 

Ano: 2022 



Foto 13 – Celeste chegou à Ong após o contato da Polícia Ambiental, que 

recebeu uma denúncia de zoofilia, mas não tinha para onde encaminhá-la. Ela 

possuía um ferimento aberto na vulva decorrente de doença sexualmente 

transmissível (TVT), por isso tem feito quimioterapia regularmente, sendo todos 

os tratamentos custeados pela Ong. Hoje, celeste encontra-se na sede da ong e 

passa também por tratamento para desnutrição, anemia e doença do carrapato. 

Assim que estiver curada, será castrada e encaminhada para adoção. As fotos 

abaixo referem-se ao local do resgate. 

  

 

 
Ano: 2022 

 
 
 



Foto 14 – Devido ao uso de medicamentos que precisam ser armazenados na 

geladeira, e pelo fato da Celeste necessitar ingerir alimentos como fígado, carne 

e frango para ajudar na sua recuperação, fizemos uma postagem solicitando 

uma geladeira. Um munícipe que possuía uma geladeira quebrada fez a doação 

e a ong arcou com o conserto. Devido nossas condições financeiras é recorrente 

o apelo aos munícipes para nos ajudar com doações de ração, produtos de 

limpeza, remédios, entre outros. 

 

 
Ano:2022 

 

A Ong também ajuda, regularmente, em torno de 20 famílias carentes com 

consulta, ração e remédio para seus animais. Além disso, diariamente recebe 

diversos pedidos de ajuda e denúncias de abandono e, por falta de infraestrutura, 

verba e voluntários, a Ong não consegue atender a todos os pedidos de ajuda e, 

muitos animais, acabam morrendo sem receber o devido atendimento. 

 Mesmo não tendo infraestrutura para um gatil, a ong presta assistência a 

vários tutores. Temos voluntários que funcionam como lar temporário para mais 

de 40 gatos. Por não ter condições financeiras para castrar tantos e cachorros 

gatos, a ong depende das castrações gratuitas oferecidas pela prefeitura que 

são insuficientes, não trazendo nenhum impacto positivo. Por terem rápida 

procriação, a proliferação indiscriminada de gatos na cidade é alarmante, os 

animais aglomeram-se em diversos pontos da cidade, inclusive em escolas, 

causando transtornos e tornando-se um problema de saúde pública, já que esses 

animais não recebem vacinas, vermifugação e frequentemente estão doentes.   



Atualmente as ações da Ong encontram-se paradas pois estamos 

devendo R$8.000,00 na clínica veterinária, além de agropecuárias e farmácias. 

Conforme já mencionado, nossas atividades dependem totalmente de eventos 

que promovemos como bazares, venda de rifas, pães e doações. Cabe ressaltar 

que devido a pandemia as doações financeiras e de rações diminuíram 

drasticamente, piorando ainda mais o quadro de dívidas da Ong. Infelizmente, 

só poderemos retomar nossas atividades referentes à consulta veterinária e 

ajuda aos tutores carentes do município, após quitarmos nossas dívidas. 

Em suma, a ONG SOMOS TODOS ANIMAIS realiza um trabalho de 

utilidade pública, pois auxiliamos no controle de populações de animais de rua 

mediante castrações, ajudamos no tratamento de doenças contagiosas como 

parvovirose, cinomose e outras doenças oriundas de parasitas em animais de 

rua, fazemos resgates de maus tratos e acionamos a polícia ambiental com base 

na Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e, ainda, auxiliamos protetores que não 

possuem condições para alimentar e levar os animais ao veterinário. Portanto, 

faz-se necessário que possamos ser contemplados com verbas federais, 

estaduais e municipais que possam nos amparar financeiramente para que 

nossas ações tenham continuidade e os animais recebam todos os tipos de 

tratamentos, inclusive o devido respeito e compaixão, já que se tratam de seres 

sencientes. 

 

 

_____________________________________ 

Juliana Maria Vaz Pimentel 
Presidente Ong Somos Todos Animais 
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