
 

         Ata da 1ª reunião ordinária do CMDCAA  , realizada no dia 16 de março de 2022 na sede da 

sepol , às 9:00 h , verificado o quórum a  Presidente em exercício agradeceu a presença de todos  

os conselheiros presentes . Dando início a reunião a Presidente informou  que o III Diagnóstico da 

Política  Municipal de Proteção Integral  das Crianças e Adolescentes de Araruama , já tinha sido 

publicado  na proporção de 1.750 revistas  , conforme  estimativa da licitação municipal  vigente. A 

revista visa dar transparência as ações do CMDCAA nos anos de 2019 , 2020 e início do  ano de 

2021 , detalhando o apoio dado as instituições mesmo em período da pandemia que assolou 

nosso país , o que demonstra  o comprometimento do Conselho Municipal, com o publico infanto 

–juvenil e as instituições sociais do  município. A expectativa da distribuição das revistas contendo 

o III Diagnóstico além de propagar o trabalho do CMDCAA  , visa ainda fomentar o projeto Tributo 

à Criança , que é uma campanha voltada a arrecadação de imposto devido de declarantes de 

imposto de renda(pessoas físicas e jurídicas ) de todo o Brasil  , a fim de destinarem parte do 

imposto devido ao FMDCA (Araruama) . A campanha proposta visa a divulgação das ações junto 

aos contadores , classe médica , agentes políticos entre outros que possam de alguma forma 

contribuir com o FMDCAA , a fim de que o recurso possam ficar em nosso município, auxiliando 

ações que beneficiem as entidades que atendam crianças e adolescentes , em situação de 

vulnerabilidade . A Presidente conclamou os conselheiros municipais a propagarem com todo 

esforço possível o diagnóstico aos conhecidos e ao maior número de grandes instituições 

concentradas em Araruama ou ainda fora do município, Já que  a doação pode ser feita em todo o 

Brasil para qualquer fundo municipal, desde que regularizado junto ao e Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos, que envia as informações a Recita Federal dos Fundos ativos , a escolha 

do declarante. Os conselheiros fizeram algumas considerações acerca dos recursos do FMDCAA , a 

Presidente explicou  que pautado nos projetos no início de cada ano é que podemos atender as 

entidades em suas necessidades. Informou ainda que está em tramite a  compra de materiais 

diversos para atender os projetos com os recursos disponíveis na conta de doação mantida pelo 

FMDCAA , depositado pela campanha de dedução de imposto devido, realizada junto aos 

contadores e outros referentes ao ano de 2021 ,  e que disponibilizaria a relação caso se faça 

necessário. A seguir a Presidente apresentou a Srª Mariluce da Fonseca supervisora  do Programa 

Criança Feliz  , juntamente com a Srª Marcia Terezinha Rangel , Diretora de Departamento Gestão 

SUAS  para apresentação do Diagnóstico elaborada pela equipe técnica destinada para tal fim .  

Ambas detalharam a importância do programa para crianças de 0 a 6 anos, e a necessidade de 

visibilidade do Programa através de folders explicativos a fim de distribuí-los as famílias  e que 

estão atuando com visitadores nos bairros de Mutirão , Fazendinha e Outeiro , mas faz-se 

necessário que o serviço dos visitadores se estenda aos outro distritos de Araruama . Informaram 

também que o Criança Feliz adquiriu um carro para ajudar no processo da implantação do 

programa , mas estão com déficit de motorista para conduzir o veículo e que isso vem 

prejudicando a implantação nos outros distritos , e que se baseiam onde existem CRAS 

implantados para iniciar os trabalhos e que obviamente as famílias precisam estar inseridas no Cad 

Único, e  frisaram ainda  sobre a importância da implantação do Comitê Gestor que atuará em 

processo de rede.  Dando prosseguimento  a Srª Meriluci apresentou o Projeto de Implantação de 



Serviço de Abordagem Social no Município de Araruama, que foi elaborado pela Técnica do PETI 

Srª Diana Marques serviço esse voltado para crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil e ainda cabendo mencionar o crescente número de crianças nas ruas do município , 

necessitando de intervenção. Após análise dos conselheiros e algumas considerações os 

conselheiros aprovaram o referido Projeto. A Presidente informou aos conselheiros que 

efetivamente houve sucesso na transmissão do DBF para Receita Federal dos recursos 

disponiblizados pelo Programa Amigo de Valor para o Projeto Ukugina Quilombola , exercício 

2022, faltando o repasse para a entidade beneficiada . A seguir a Presidente disse que estaria em 

processo de convocação para nova diretoria e que em breve estaria remarcando uma reunião para 

efetivamente darmos prosseguimento a eleição para o novo mandato . Sem mais nada a tratar ,  

eu Cândida Maria Pereira do Carmo, dou por encerrada a reunião que vai por mim assinado e pela  

Presidente.        


