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A destinação de 
impostos (a ser pago 
ou restituído) na de-
claração do Imposto 
de Renda ao FMDCA 
(Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente), den-
tro da campanha Des-
tinação Criança, ajuda 
o desenvolvimento de 
importantes projetos 
sociais da cidade vol-
tados ao público infan-
to-juvenil. 

No ano passa-
do, cerca de 400 pes-
soas físicas e jurídi-
cas direcionaram R$ 

642.516,42, o que re-
presentou um aumento 
de 1,8% em relação a 
2012 (R$ 631.153,18).

“Quanto mais se ar-
recadar, mais projetos 
poderão se beneficiar. 
Este dinheiro fortale-
ce a rede pública de 
atendimento e propor-
ciona um futuro melhor 
para crianças e ado-
lescentes”, explica o 
presidente do CMDCA 
(Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente), Ri-
cardo Gomes.

CAMPANHA
Para incentivar o 

aumento nas destina-
ções, a prefeitura lan-
çou em novembro de 
2013 campanha de di-
vulgação, que incluiu a 
publicação de matérias 
e encarte especial no 
Diário Oficial. 

“Muitas vezes a 
pessoa quer doar, mas 
não tem conhecimen-
to desta possibilidade”, 
explica a chefe do De-
partamento de Articula-
ção da prefeitura, Jos-
sélia Fontoura. 

CONTROLE
A escolha dos pro-

jetos e o controle do 
uso dos recursos des-
tinados são feitos pelo 
CMDCA, formado por 
44 integrantes, sendo 
22 representantes da 
administração munici-
pal e outros 22 da so-
ciedade civil. 

A população tam-
bém pode ajudar na 
fiscalização em visita 
às instituições contem-
pladas e participando 
das reuniões do con-
selho, que ocorrem to-
da primeira quinta-fei-
ra do mês. 

Para beneficiar projetos sociais voltados a crianças e adolescentes, basta direcionar impostos a fundo municipal

PROJETOS APROVADOS – CMDCA*
2012 – 17 projetos (2.893 beneficiados). Valor: R$ 1,5 milhão.
2013 – 17 projetos (2.015 beneficiados). Valor: R$ 2 milhões.
2014 – 12 projetos (1.179 beneficiados). Valor: R$ 1,7 milhão.
*A maioria dos projetos aprovados tem duração média de 2 anos. 

Mais informações: www.destinacaocrianca.org.br.

Em 2014, entre os 
12 projetos beneficia-
dos está o ‘Gotas do Ju-
dô’, da Gota de Leite. O 
projeto oferece aulas de 
judô para 160 crianças, 
de 6 a 14 anos de ida-
de, e recebeu R$ 292 
mil. Os recursos foram 
empregados na compra 
de quimonos, tatames, 
contratação de profes-
sores e custeio do lan-
che oferecido.

“O dinheiro é mui-
to bem vindo e dá opor-
tunidade para que es-
tas crianças participem 
do projeto”, explica Elie-
te de Almeida Bruno, 
coordenadora auxiliar 
do ‘Gotas do Judô’. A 
iniciativa tem coordena-
ção técnica do judoca 
Marcos Daud. 

Os outros projetos 
beneficiados neste ano 
foram: Direito à Convi-

vência, Ensaios do Co-
tidiano, Família Acolhe-
dora e Rede Família em 
Outros Territórios (pre-
feitura), Minha História 
(Vó Benedita), Geração 
Futuro II (Seara de Je-
sus), Crescer Bem (Ca-
sa João Paulo II), Arco 
Íris II (Cerex), Salas de 
Leitura (Rotary), Gru-
po Cuidadores III e Ré-
deas da Vida (Associa-
ção de Equoterapia).

Aulas de judô para 160 crianças

Projeto de judô da Gota de Leite recebeu verba da campanha e beneficia 160 crianças
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