
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

O CMDCA, é um Conselho responsável em desenvolver Políticas Publicas em prol da Criança e 

do Adolescente, para isso nós contamos com doações feitas ao Fundo Municipal da Criança e 

do adolescente, seja ela direta ou por Declaração de Imposto de Renda, onde todos os anos 

fazemos a divulgação através de “LEÃO AMIGO”.

Destine parte do seu Imposto de Renda Divido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Ajude com a sua doação a realizar e contribuir com projetos para atender as 

crianças e os adolescentes do nosso Município garantindo seus direitos.

FAÇA A SUA DOAÇÃO

Fundo Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente de Arujá

CNPJ: 24.824.890/0001-14

Banco do Brasil

Agencia: 1476-1

Conta Corrente: 37.847-X
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Fale com seu contador ou diretamente na SEDE do CMDCA de Arujá

Telefone: 4655-2436 | E-mail: conselho.cmdca@aruja.sp.gov.br

Viabilize e projete a vida das
crianças e dos adolescentes de Arujá



No ano de 2019 o CMDCA aprovou dois projetos usando a 
verba de doações feitas ao Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente de Arujá, esses projetos foram

Já no ano de 2020 o CMDCA 
aprovou o seguinte projeto

Inclusão Digital – apresentado pelo Secretaria de 

Assistência Social, que tem por objetivo aumentar a 

oferta de acesso a moderna tecnologia para a 

demanda reprimida dos Centros de Convivência da 

Criança e do Adolescente, oportunizando lhes 

conhecimentos básicos na área da informática, por 

meio da compra de 30 (trinta) computadores como 

forma de contribuir com a sua formação para o 

exercício de sua cidadania em uma sociedade 

globalizada, atingindo crianças e adolescentes de 6 à 

17 anos e 11 meses que frequentam os Centros de 

Convivência no Município de Arujá. Esse projeto pode 

ser acompanhado através do Processo de Número 

290514/2019 em Consulta Pública, pelo site da 

Prefeitura Municipal de Arujá.

Totens nas Instituições de Ensino de Arujá – 

apresentado pela Secretaria de Cultura e Turismo, que 

ter por objetivo estimular a higienização com álcool 

gel 70% ao entrar e sair da unidade escolar a ao 

utilizar áreas comuns, como bibliotecas, refeitórios... 

higienizar a mão após tossir, espirrar, usar banheiro 

entre outros e também antes da utilização da 

máscara, as crianças e adolescentes atendidos são de 

2 a 17 anos e 11 meses que esteja frequentando as 

Instituições de Ensino do Município. Esse projeto 

pode ser acompanhado pelo Processo de Número 

304099/2020 em Consulta Pública do site da 

Prefeitura Municipal de Arujá.

No ano de 2021, logo ao 
começar o ano o CMDCA 
aprovou o seguinte projeto

Termômetros nas Instituições de Ensino de Arujá – 

apresentado pela Secretaria de Educação de Arujá 

tem por objetivo verificação de temperatura corporal. 

Detectar temperaturas corporais elevadas, o que 

pode indicar a presença de febre. A ferramenta será 

utilizada na contenção da disseminação da epidemia 

da COVID-19 alcançando as crianças e adolescente de 

2 a 17 anos e 11 meses que frequentam os centros de 

convivência dos bairros, escolas estaduais e 

municipais, centro de psicologia, conselho tutelar e 

APAE do Município de Arujá. Esse projeto pode ser 

acompanhado pelo Processo de Número 

306995/2021 em Consulta Pública do site da 

Prefeitura Municipal de Arujá.

Ainda no ano de 2021:

Iniciamos a captação de verbas para o projeto 

“Berçário da maternidade” referido projeto está 

sendo elaborado pela secretaria da Saúde. Contamos 

com a sua doação para que possamos continuar 

atendendo as crianças e adolescentes do nosso 

Município, e assim fazendo sempre o melhor.

Prevenir é Melhor – apresentado pela Secretaria de 

esportes e Laser, a compra de equipamentos de 

ginástica, que tem por objetivo o Combate a 

Obesidade Infantil, o projeto atende crianças e 

adolescentes de 5 a 17anos e 11meses, 

diagnosticando assim quais e quantos alunos estão 

com sobre peso e obesidade para oferecer a 

participação no programa duas vezes por semana. 

Esse projeto pode ser acompanhado pelo Processo de 

Número 293157/2019 em Consulta Pública do site da 

Prefeitura Municipal de Arujá.


