PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 001 – CCR 2021
Nº
ORDEM

01

Organizações da
Sociedade
Civil - OSC

APAE FORTALEZA

CNPJ

07.143.845/0001-85

DIRIGENTE
TELEFONE / e-mail
DIRIGENTE:Luisa Desaire
Sampaio FrotaTelefone:.(85) 4012-1406/
3033-09131/ (85)99225-9227

PROJETO

02

10.534.884/0001-18

DIRIGENTE:Maria Socorro
Rodrigues
Telefone: (88) 9 94703178

Email: icpassareceara@gmail.com

03

Lar Santa Mônica

08.960.433/0001-09

DIRIGENTE: José Garcia
Corcuer
a
Telefone: (85) 98894.1138
E-mail: corcuera@infoaula.com

VALOR

Esporte é Vida

Proporcionar uma melhor qualidade de vida e
promoção da saúde, sociabilização, construção de
valores morais e éticos, recreação e lazer onde a
prática esportiva ajuda na formação de
adolescentes e jovens –formação esta não apenas R$ 17.574,00
de cunho físico, mas social e ético-moral; ou seja,
na formação integral. Colaborar na qualidade de
vida das pessoas com deficiência por meio de
atendimentos na área do esporte.

O Canto do
Patativa–Inclusão e
Desenvolvimento
através da arte.

Promover a cidadania através das práticas
R$ 252.000,00
artísticas, esportivas e educacionais.

Vida Acolhida (Lar
Santa Mônica)

Fortalecer a continuidade do processo de
acolhimento institucional em acordo com o
quantitativo de vagas já existentes pela entidade de
Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescente Lar Santa Mônica – CASAS-LARES,
sendo 10 meninas acolhidas em cada uma destas
(03) três CASAS LARES, totalizando 30 meninas.
Contribuindo para a redução da incidência de
crianças e adolescentes do gênero feminino vítimas

Email:apaesecretaria@hotmail.co
m

Instituto o Canto
do Patativa

RESUMO

R$ 129.888,00

04

05

06

07

DIRIGENTE: Clarke Moreira
Leitao
Telefone: (85) 32615523
Instituto Moreira
de Souza

Centro
Educacional da
Juventude Padre
João Piamarta
Escola de
Desenvolvimento
e Integração
Social para
Criança e
AdolescenteEDISCA
Liga Esportiva
Arte Cultural

07.134.752/0001-94

07.355.100/0001-80

Email
projetos@institutomoreiradesousa.
org.br

DIRIGENTE: Lieta Viloti
Telefone: (85) 99614.0206
E-mail:

lieta@piamartaaguanambi.org.br

69.697.662/0001-69

06.113.660/0001-65

DIRIGENTE: Dora Isabel do
Araújo Andrade
Telefone: (86) 3278.1515 /
8869.1179
E-mail: edisca@edisca.org.br /
doraandrad@gmail.com
DIRIGENTE: Roberta de
Araújo Chaves

de violência sexual na cidade de Fortaleza,
oferecendo um processo de acompanhamento
integral, fortalecendo o sistema de proteção e
socialização das vitimas.
Contribuir para que 416crianças e adolescentes
com Deficiência Intelectual, Síndrome de Down,
Transtornos
Globais
do
Desenvolvimento(Autismo)e/ou Dificuldade de
Aprendizagem, sujeitos de direitos, com idade entre
5 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social,
moradores de Fortaleza e cidades circunvizinhas,
público alvo deste Projeto, recebam atendimento
Projeto Semeando
R$ 716.214,00
integral que promoverá o seu desenvolvimento
a Inclusão
global (cognitivo, afetivo, social, econômico e
cultural) com garantia à promoção e proteção dos
direitos humanos e à pró-convivência familiar e
comunitária, e, por conseguinte, sua efetiva
inclusão familiar, escolar, social e a garantia de
saber assegurar seus direitos.
Colaborar para a redução das desigualdades
sociais e violação de direitos, promovendo os
direitos de crianças e adolescentes em situação de
Educação em
vulnerabilidade e risco social oriundas dos bairros R$ 569.146,12
Tempo Integral
com alto índice de pobreza e violência da cidade de
Fortaleza, por meio da educação para o trabalho,
oficinas de arte e esporte e apoio socioassistencial.
EDISCA – Uma Promover o desenvolvimento humano de 250
Educação
crianças e adolescentes que vivem em
Interdimensional
circunstância de vulnerabilidade social na cidade de
Fortaleza-Ceará, por meio da educação, da Arte e R$ 994.980,00
do pleno exercício da cidadania.
Projeto Catavento –
Brincar, Empoderar,

Contribuir com o desenvolvimento de 120 crianças
R$ 208.800,00
e adolescentes garantindo o direito de brincar

Beneficente LEACB

08

IPREDE –
Instituto da
Primeira Infância

09

IPREDE –
Instituto da
Primeira Infância

10

IPREDE –
Instituto da
Primeira Infância

11

Sociedade de
Assistência aos
Cegos

Telefone: (85) 3298.2431/
996740576
E-mail:
robertachaves@hotmail.com

11.088.218/0001-66

DIRIGENTE: Francisco Sulivan
Bastos Mota
Telefone: (85) 3218-4000
E-mail: iprede@iprede.org.br

CONECTAR

11.088.218/0001-66

DIRIGENTE: Francisco Sulivan
Bastos Mota
Telefone: (85) 3218-4000
E-mail: iprede@iprede.org.br

PRATO CHEIO

11.088.218/0001-66

DIRIGENTE: Francisco Sulivan
Bastos Mota
Telefone: (85) 3218-4000
E-mail: iprede@iprede.org.br

VAI MARIA

07.018.138/0001-67

DIRIGENTE: Maria Lizelia Sá e
Almeida Soares
Telefone: (85) 99257-1459/
99704-0637
Email:sacprojetos1972@gmail.com

12

Frente de
Assistência à
Criança Carente -

Desenvolver e
compartilhar

11.664.638/0001-43

DIRIGENTE: Maria Eduarda da
Silva
Telefone: (85) -3257-5642

Caminhos da
CidadaniaAmpliação das
operações da
Imprensa Braile
Rosa Baquit
Esporticando
Esporte uma prática
que faz diferença.

através de tecnologias sociais e inserção do
empreendedorismo social e financeiro ainda na
infância e adolescência.
Contribuir para o desenvolvimento de crianças ( 0 a
12 anos), com Transtorno do Espectro Autista –
TEA e suas comorbidades, por meio de
intervenções
qualificadas,
produção
e
R$ 275.196,70
disseminação da informação a pais, familiares,
colaboradores e sociedade em geral favorecendo
oportunidades de vida garantida pela igualdade a
todos.
Promover a reforma da cozinha do IPREDE que
possibilitará a distribuição de 600 litros de sopa
diariamente para as crianças que se encontram em
R$ 605.595,82
vulnerabilidade social e que impactará, com
sustentabilidade, o combate à fome, a educação
nutricional e a segurança alimentar.
Promover o desenvolvimento na primeira infância e
fortalecimento de vínculos na formação de
competências individuais, familiares e profissionais,
através da capacitação no corte e costura, bem R$ 258.297,50
como, o desenvolvimento de uma confecção de
produtos que favoreça a inclusão social no mercado
de trabalho e geração de renda para as mães
participantes.
Ampliação da capacidade de atendimento do
parque gráfico “Rosa Baquit” da sociedade de
R$ 268.017,55
assistência aos cegos. Distribuição gratuita de
literatura Braile ou fonte aumentada para instituição
que possuem demanda.
Promover atividades educativas, esportivas e de
R$135.000,00
lazer, para 100 crianças e adolescentes nas
atividades de judô, Muay thay com formação

13

14

FACC

Email: facc.4042@hotmail.com

Frente de
Assistência à
Criança Carente FACC

DIRIGENTE: Maria Eduarda da
Silva
Telefone: (85) -3257-5642
E-mail: facc.4042@hotmail.com

11.664.638/0001-43

Frente de
Assistência à
Criança Carente FACC

11.664.638/0001-43

Frente de
Assistência à
Criança Carente FACC

11.664.638/0001-43

DIRIGENTE: Maria Eduarda da
Silva
Telefone: (85) -3257-5642
E-mail: facc.4042@hotmail.com

DIRIGENTE: Maria Eduarda da
Silva
Telefone: (85) -3257-5642
E-mail: facc.4042@hotmail.com

15

16

Associação
Beneficente Casa
da União Coração

41.409.186/0001-14

Dirigente: Célio Lessa de
Castro
Telefone: 997203509

Arte da Gente- Pelo
Rencantamento do
Mundo

Qualificação
profissional
Capacitação com
empreendedorismo

De Bem com a
Mente
para a
Saúde do Corpo

Agrofloresta
Futuro

do

humana na perspectiva da garantia de direitos e
promoção do direito à convivência familiar
comunitária, contribuindo para mitigar a exposição
desse público as situações de violência e violações
de seus direitos, através da ocupação do seu
tempo ocioso e desenvolvim ento humano.
Promover atividades educativas, culturais, lazer,
arte e cultura, para 150 crianças e adolescentes
nas atividades de artes plásticas, dança, percussão
canto coral, artes dramáticas com formação
humana na perspectiva da garantia de direitos e
R$ 200.000,00
promoção do direito à convivência familiar
comunitária, contribuindo para mitigar a exposição
desse público a situações de violência e violações
de seus direitos, através da ocupação do seu
tempo ocioso e desenvolvimento humano.
Implementar ações de qualificação profissional na
área informática para 30 adolescentes de ambos os
sexos, subsidiando os mesmos em sua formação
profissional, para inserção no mercado de trabalho R$ 145.000,00
e desempenho do papel de protagonista na
sociedade, favorecendo a iniciativa de ações
empreendedoras na área da informática.
Promover
atividades
físicas,
lúdicas,
acompanhamento psicológico e pedagógico e de
formação humana para crianças e adolescentes da
comunidade do grande Lagamar, oferecendo um
espaço terapêutico para enfrentamento aos efeitos R$ 250.000,00
psicossociais danosos, caudados pela pandemia
covid19, na perspectiva da garantia de direitos e
promoção do direito à convivência familiar
comunitária.
Capacitar 90 jovens para o desenvolvimento de
sistemas agroflorestais modelos através de práticas R$ 403.240,00
sustentáveis permanentes, buscando o aumento da

de Maria

E-mail: celiolessa@gmail.com

17

Associação
Beneficente Casa
da União Coração
de Maria

41.409.186/0001-14

Dirigente: Célio Lessa de
Castro
Telefone: 997203509
E-mail: celiolessa@gmail.com

Cidadania com
Ritmo

18

Associação
Beneficente Casa
da União Coração
de Maria

41.409.186/0001-14

Dirigente: Célio Lessa de
Castro
Telefone: 997203509
E-mail: celiolessa@gmail.com

Empreendedor
juvenil

Dirigente: Arilo Deodato Lima
Telefone: (85) 99444.9438
E-mail: arilo@adlcon.cnt.br

Excelência no
Acolhimento
Institucional das
Crianças e
Adolescentes
Vivendo e
Convivendo com
Hiv/Aids na Cidade
de Fortaleza

19

Obra Social
Nossa Senhora
da Glória – Casa
de Apoio Sol
Nascente

48.555.775/0031-75

Dirigente: José Gilmar Lima de
Oliveira
Telefone: (85) 98723.6284

Associação Casa
de Afonso e Maria
- ACAM

12.859.165/0001-00

21

Sociedade de
Assistência e
Proteção à
Infância: SOPAI

07.253.784/0001-09

Dirigente: João França Neto
Telefone: 85 99720.2017
E-mail: hpsi@uol.com.br

22

Lar da Criança
Domingos SávioLCDS

41.411.208/0001-80

Dirigente: Simônica Maria de
Oliveira
Telefone: (85) 3257-5766/

20

E-mail:marcoliveira05@gmail.com

biodiversidade, enriquecimento do solo, segurança
alimentar, nos municípios de Caucaia, Sobral e
Itaitinga.
Promover o conhecimento do sistema de garantia
de direitos humanos através de atividades lúdicas
que potencializem o saber de 60 crianças e R$ 100.000,00
adolescentes e 60 adultos nas comunidades de
Jandaiguaba e Barra Nova.
Promover 1 curso de empreendedorismo e dar
assessoria para 60 adolescentes montarem seus
R$ 332.560,00
empreendimentos e receberem assistência durante
o projeto no município de Caucaia

Proporcionar acolhimento institucional de
excelência para crianças e adolescentes de zero a
doze anos, que vivem e/ou convivem com
HIV/AIDS na cidade de Fortaleza.

R$ 257.350,40

Contribuir para o desenvolvimento integral de 120
crianças e adolescentes a partir da realização de
O Mote é Paz e
atividades educativas, artísticas, culturais,
R$ 90.000,00
Cidadania
esportivas, recreativas e de lazer e sua socialização
que deverá se traduzir pelo fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
Expandir a estrutura física do Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a crianças e adolescentes
Posto 6
com sofrimento psíquico ou transtorno mental e R$ 300,000,00
com necessidades de saúde decorrentes ou não do
uso de álcool, crack e outras drogas.
Projeto Superação- Promover a inclusão social e educacional de
Preparando
crianças e adolescentes, na faixa etária de 05 a 14 R$ 336.549,00
Crianças
e anos, em situação de vulnerabilidades social e suas

(85)98852.0981
E-mail:
lardomingossavio@yahoo.com.br
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INCOR Criança

24

Instituto Katiana
Pena

25

Instituto
Desenvolvimento,
Estratégia e
Conhecimento IDESCO

26

APAE de Brejo
Santo- Ce.

06.034621/0001-72

73.304.859/0001-68

05.980.053/0001-30

05.455.514/0001-55

23.554.074\0001-75
27

Instituto de Arte e
Cidadania do
Ceará-IAC-CE

Dirigente: Waldemiro Carvalho
Junior
Telefone: (85) 3492-9400 /
3492-9401
Email:
incorcrianca@yahoo.com
Dirigente: Katiana Pena Morais
Telefone: (85) 9 9435-7303
Email:
institutokatianapena@gmail.com

Dirigente: Francisco Horácio
da Silva Frota
Telefone: (85) 99161-9520
E-mail: fhsfgm@gmail.com
Dirigente: Engracia Leite Brasil
Sampaio de Lucena
Telefone: (88) 99648-4287
Email:engraciabrasil@hotmail.com

DIRIGENTE: Monalice Araújo
Batista Fernandes
Telefone: (85)32356683
E-mail:
institutoac2017@hotmail.com

Adolescente
do famílias,
através
de
um
atendimento
Bairro Vila União socioeducacional que assegure seus direitos
para Um Futuro de básicos de cidadania.
Possibilidades
Coração Fetal –
Programa
de Diagnosticar
precocemente
malformações
Atenção ao Feto cardíacas em fetos de gestantes carentes, R$ 1.014.848,90
com
Cardiopatia oferecendo assistência integral e humanizada.
Congênita
Nossa dança arte
da mudança:
Educar para
Transformar

Promover o desenvolvimento humano de crianças e
adolescentes através da arte e de práticas que
contemplem o bem, o belo e o justo, gerando
transformação social em parceria com as famílias, R$ 434.600,00
as escolas e parceiros, garantindo o fortalecimento
da rede proteção dos direitos de nossos
educandos.

Elaborar um diagnóstico participativo sobre a
Diagnóstico
da situação da criança e do adolescentes com
R$ 1.080.000,00
Infância do Ceará
informações relevantes para subsidiar as políticas
públicas para a infância no Ceará.

Transformando
Vidas
Dançar Para
Transformar

Ofertar um serviço de alta qualidade, e que todos
os atendidos tenham desenvolvidos suas
habilidades, cognitivas e motoras, proporcionado a R$ 75.000,00
todos um elevado apoio emocional tanto para os
atendidos como para suas famílias.
Desenvolver um trabalho socioeducativo através
da dança, nas modalidades ballet e jazz, com 120
crianças e adolescentes na faixa etária de 03 a 18
anos incompletos, de ambos os sexos, em
situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e
direitos ameaçados, residentes do bairro Antônio
Bezerra e adjacências.

R$ 233.701,92

