
 

 

 

 

N. ENTIDADE  HISTORICO DA 
ENTIDADE 

DIRIGENTE MANDATO PROJETO OBJETIVO NºS 
BENEFICIARIOS 

VALOR 

1 Associação 
Tapera das 
Artes 
 
 
 

Criada em 1997 destina 
as suas ações ao 
fortalecimento da 
identidade e do 

desenvolvimento integral 
de crianças e 

adolescentes em 
Aquiraz. 

Magno 
Miranda 

2012 - 
2016 “Orquestra Bachiana da 

Tapera das Artes” 
 
 
 
 
 

Realizar capacitação de 252 
crianças e adolescentes, 
provenientes de famílias de baixa 
renda da região metropolitana de 
Fortaleza, oriundos de escolas 
públicas, com o objetivo de formar 
uma Orquestra Filarmônica 
Bachiana da Tapera das Artes. 

250 crianças e 
adolescentes em 

situação de 
vulnerabilidade 

em Aquiraz 
 
 

313.942,40 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Grupo 
Bailarinos de 
Cristo Amor e 
Doação – 
BCAD 
 
 
 

O Grupo tem a finalidade 
de atender crianças e 
adolescentes e jovens 
que se encontram em 

situação de 
vulnerabilidade social e 

desigualdade 

José Helio 
Flávio Viana 
da Silva 

2010 - 
2014 

De Passo em Passo 
Promovendo a Inclusão 
Através da Arte, Cultura e 
Educação 
 
 

Desenvolver atividades sócio 
educativas no âmbito das artes 
cênicas, musica, esporte, com 
apoio a formação cultural e 
educacionais voltado ao 
crescimento da auto estima, o 
resgate dos valores éticos e ao 
exercício da cidadania de 500 
crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

500 crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 
 

360.000,00 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

Associação 
Tapera das 
Artes 
 

Criada em 1997 destina 
as suas ações ao 
fortalecimento da 
identidade e do 

desenvolvimento integral 
de crianças e 

adolescentes em 
Aquiraz. 

Magno 
Miranda 

2012 - 
2016 

Riviera Meu Bem 
 
 
 
 

Oferecimento de atividades lúdicas 
e de jogos esportivos de Hípica, 
Tenis, Golfe e atividades 
esportivas, recreativas e e arte 
educação no espaço do complexo 
Turístico Riviera 

250 crianças e 
adolescentes em 

situação de 
vulnerabilidade 

em Aquiraz 

445.420,00 
 
 
 

4 Instituto de 
Assistência e 
Proteção 
Social – IAPS 

O Instituto de Assistência 
e Proteção Social – 

IAPS, na missão que lhe 
é conferida por meio de 

seu Estatuto social, 
desenvolve ações 
direcionadas ao 

atendimento direto de 

Maria 
Simone 
Fernandes 
de Oliveira  

21 de Abril 
de 2012 a 
21 de Abril 
de 2016 

“Capacitar para Melhorar 
 
 
 

Oferecer capacitação na área da 
beleza e de serviço para 90 
adolescentes carentes da 
comunidade Tancredo Neves 
 
 

Tancredo Neves e 
Adjacências 

 
 

69.121,00 
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N. ENTIDADE  HISTORICO DA 
ENTIDADE 

DIRIGENTE MANDATO PROJETO OBJETIVO NºS 
BENEFICIARIOS 
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crianças e adolescentes. 

 
5 
 
 
 

Frente de 
Assistência à 
Criança 
Carente – 
FACC 
 
 

Entidade publica 
comunitária que atua no 
protagonismo juvenil e 
no atendimento sócio 
pedagógico no grande 

lagamar 

Matheus 
Ferreira de 
Medeiros 

2012 - 
2014 

Cuidadores Sociais 
 
 
 

Capacitar atores do Sistema de 
garantia de Direitos de Crianças e 
adolescentes, agentes de saúde e  
lideranças comunitárias com 
relação a cuidados especiais 
visando evitar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes durante 
grandes eventos e em especial a 
copa do mundo de 2014 

75 atores sociais 
 
 
 

121.980,00 
 
 
 

6 
 
 

Associação 
Peter Pan – 
APP 
 

Associação criada no 
ano 2000 com a 

finalidade de auxiliar no 
tratamento do câncer 

infanto-juvenil. Já 
construiu um centro 
pediátrico do câncer. 

Olga  Freire 2013 - 
2016 

Suporte a programas 
sociais 

 
 

Apoiar os projetos sociais para  
crianças e adolescentes em 
tratamento de câncer 
 

200 crianças e 
adolescentes em 

tratamento de 
câncer 

790.780,60 
 
 

7 Instituto 
Moreira de 
Sousa 
 
 

O instituto Moreira de 
Sousa em sua missão 
busca proporcionar, ás 

pessoas com Deficiência 
Intelectual e/ou 
Dificuldade de 

Aprendizagem, em 
situação de 

vulnerabilidade social 
promoção de ações 

socioassistenciais, treino 
em oficinas 

pedagógicas, 
atendimento na área da 

saúde, na área da 
cultura, do esporte e 

lazer, na área 
pedagógica com salas 

temáticas que favoreçam 
o letramento, 

assegurando a 
intersetorialidade através 
de programas e projetos 
em parceria com órgãos 
governamentais e com a 

Maria 
Ozanira 
Carvalho 
Nascimento 

 Semeando a Inclusão 
 
 

Contribuir para que 265 usuarios 
com deficiencia intelectual e/ou 
dificuldade de aprendizagem, 
consigam maior aceitabilidade da 
familia, da escola e da comunidade 
em que vivem. `Promovendo dessa 
forma o fortalecimento do 
desenvolvimento global e garantia 
à convivencia familiar e 
comunitária 

265 usuários com 
deficiencia 

 
 
 

68.040,00 



N. ENTIDADE  HISTORICO DA 
ENTIDADE 

DIRIGENTE MANDATO PROJETO OBJETIVO NºS 
BENEFICIARIOS 
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sociedade civil. 

8 Liga 
Esportiva 
Arte Cultural 
Beneficente 
– LEACB 

A Liga Esportiva Arte 
Cultural e Beneficente – 
LEACB é uma Entidade 
não governamental, sem 
fins econômicos, visando 

proporcionar melhores 
condições de vida a 

população carente da 
área do sitio Córrego, 

José Walter, Adjacências 
e em todas as áreas do 
Estado do Ceará onde 
houver necessidade. 

Eliadia 
Oliveira dos 
Santos  

2011 a 
2015 

Corredor da Paz , da 
Disseminação e da 
Consciência Cidadã 

Reduzir o uso de drogas licitas e 
ilicitas entre a população do grande 
Mondubim e adjacencias, 
envolvendo seus familiares e a 
comunidade e com isso melhorar a 
qualidade de vida dos beneficiarios 

240 crianças e 
adolescentes 
300 famílias 

36 profissionais 

148.863,00 

9 Instituto de 
Assistência e 
Proteção 
Social – IAPS 

O Instituto de Assistência 
e Proteção Social – 

IAPS, na missão que lhe 
é conferida por meio de 

seu Estatuto social, 
desenvolve ações 
direcionadas ao 

atendimento direto de 
crianças e adolescentes. 

Maria 
Simone 
Fernandes 
de Oliveira  

21 de Abril 
de 2012 a 
21 de Abril 
de 2016 

Ciranda da Cidadania 
Digital 

Oportunizar tempo e espaço de 
formação através  de capacitação, 
cooperando com o 
desenvolvimento dos adolescentes 
e da comunidade por meio da 
oferta de curso de informatica, 
ampliando as condições de acesso 
a informação, comunicação e 
qualificação de adolescentes 

90 crianças e 
adolescentes 

42.500,00 

10 
 
 
 
 

Associação 
Vidança 
 
 
 
 

Fundamentada em 1981 
pela professora Anália 

Timbó foi entidade 
pioneira no ensino da 

dança na classe popular. 
Suas atividades além da 
dança são também de 
cunho social junto às 
famílias do bairro vila 

velha 

Ana Anália 
Timbó 
Catunda 
Filho 

 Dança e Cidadania 
 
 
 
 
 

Favorecer a 250 crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, o acesso a 
arte e as diversas linguagens 
artisticas como meio de superação 
de experiências negativas, visando 
a melhoria de sua qualidade de 
vida numa perspectiva de 
promoção a saude, vista como 
estado de bem estar social bio-
psico-social e espiritual  

250 crianças e 
adolescentes 

255.700,00 

11 Instituto 
Felipe 
Smaldone 

Entidade especializada 
no atendimento as 

crianças portadoras de 
deficiência severa. 

  Reabilitação 
Socioeducativo  

Oportunizar ações socioeducativas 
que estimulem potencialidades e a 
autonomia de crianças e 
adolescentes surdos e com 
deficiencia auditiva, 
proporconando-lhes condições 
para o desenvolvimento social nos 

25 crianças e 
adolescentes 
surdos e com 

deficiencia 
auditiva 

123.716,00 
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aspectos cognitivos, fisico, 
psicosocial, linguistco, artistico e 
cultural favorecendo a 
consolidação de competências e 
capacidades para o exercicio da 
cidadania 

12 Associação 
Alessandro 
Nottegar 

Criada em 1990 por um 
grupo de missionários 

italianos na periferia do 
município de Quixadá a 

comunidade rainha da paz 
trabalha com crianças e 

adolescentes carentes com 
atendimento integral 

educacional e integral. 

Mario 
Granuzzo 

 Unindo Forças Proporcionar educação de qualidade 
em período integral 

450 crianças e 
adolescentes 

685.218,00 

13 
 
 
 

EDISCA 
 
 
 
 
 

A EDISCA é uma organização 
não governamental, sediada 
em Fortaleza, Ceará, que há 
22 anos tem como missão a 

promoção de desenvolvimento 
humano de crianças e 
adolescentes que se 

encontram em situação de 
vulnerabilidade social, 

residentes em comunidades 
que apresentam risco para a 

infância e a adolescência, com 
altos índices de violência, 

tráfico de drogas, exploração 
sexual, trabalho infantil, 

inexistência de oportunidades 
educativas complementares 
ao ensino formal e serviços 
públicos de baixa qualidade 

ou mesmo inexistentes. 

Dora Isabel do 
Araújo Andrade  

16 de abril de 
2012 a 15 de 
abril de 2014 

Saúde e Atitude 
 
 
 
 
 

Possibilitar às 250 crianças e adolescentes 
atendidas pela EDICA o acesso ao 
autoconhecimento e a ampliação da 
informação sobre temas relacionados a 
sexualidade e projeto de vida, promovendo 
autonomia e fatores de proteção contra a 
violação de seus direitos sexuais 
integradas nas áreas de saúde, direitos e 
psciologia 

250 crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 

130.448,72 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

Fundação 
Projeto 
Diferente 
 
 
 

    A FPD tem por 
objetivo o atendimento 
clínico, educacional e 

assistencial a crianças e 
adolescentes com 

autismo e com outros 

Juarez 
Martins 
Junior 

2013 - 
2015 

Atendimento a crianças e 
adolescentes autistas 
 
 
 

Contribuir para o desenvolvimento 
e ampliação da capacidade de 
comunicação interação social e 
autonomia de 50 crianças e 
adolescentes e jovens com 
transtornos do Espectro Autista 

50 crianças e 
adolescentes 

autistas 
 
 
 

107.020,00 
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TGD, por meio de uma 
abordagem 

psicoeducacional e 
terapêutica, na 
perspectiva do 

desenvolvimento de 
potencialidades e 

habilidades, para a 
melhoria da qualidade de 
vida e da inclusão social, 

além de oferecer à 
família meio de 

convivência no lar e na 
sociedade. 

com promoção do fortalecimento 
dos vinculos familiares, melhoria 
de sua qualidade de vida 
 

15 Associação 
Comunitária 
Santo Expedito 

A Associação Comunitária 
Santo Expedito – ACSE foi 

criada por um grupo de 
voluntários da comunidade 
tendo como algumas das 
finalidades de promover a 

educação, a cultura artística e 
esportiva de acordo com a 

legislação; Desenvolver ações 
que visem à saúde e proteção 

ás famílias, crianças, 
adolescentes, jovens e idosos; 

Promover a assistência e 
inclusão social e cidadã da 

coletividade local; fomentar o 
desenvolvimento sustentável 

ambiental, econômico, social e 
combate a pobreza. 

Nakeida Maria 
Dantas Vieira 
de Carvalho 

Maio de 2012 
a Maio de 
2014 

Hora de Aprender Mais 
 

Contribuir para o desenvolvimento 
cognitivo e a educação escolar de crianças 
e adolescentes da Comunidade Santo 
Expedito com dificuldades no aprendizado, 
vivendo em desigualdades sociais 

45 crianças e 
adolescentes 

 

146.313,00 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

Grupo 
Bailarinos de 
Cristo Amor e 
Doação – 
BCAD 
 
 
 

O Grupo tem a finalidade 
de atender crianças e 
adolescentes e jovens 
que se encontram em 

situação de 
vulnerabilidade social e 

desigualdade 

José Helio 
Flávio Viana 
da Silva 

2010 - 
2014 

De Passo em Passo 
Promovendo a Inclusão 
Através da Arte, Cultura e 
Educação 
 
 

Desenvolver atividades sócio 
educativas no âmbito das artes 
cênicas, musica, esporte, com 
apoio a formação cultural e 
educacionais voltado ao 
crescimento da auto estima, o 
resgate dos valores éticos e ao 
exercício da cidadania de 500 
crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade 

500 crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 
 

360.000,00 
 
 
 
 
 



N. ENTIDADE  HISTORICO DA 
ENTIDADE 

DIRIGENTE MANDATO PROJETO OBJETIVO NºS 
BENEFICIARIOS 

VALOR 

socioeconômica. 

17 Instituto de 
Assistência e  
Proteção 
Social – IAPS 

O Instituto de Assistência 
e Proteção Social – 

IAPS, na missão que lhe 
é conferida por meio de 

seu Estatuto social, 
desenvolve ações 
direcionadas ao 

atendimento direto de 
crianças e adolescentes. 

Maria 
Simone 
Fernandes 
de Oliveira  

21 de Abril 
de 2012 a 
21 de Abril 
de 2016 

Fortalecimento do 
Atendimento e Criança e 
Adolescente 
 

Adquirir um veiculo com 
capacidade para 15 passageiros 
com vistas a melhoria do 
atendimento de crianças e 
adolescentes acolhidos 
institucionalmente, assim como o 
público infanto-juvenil assistido 
pela entidade 
 

230 crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 

59.550,00 
 
 
 
 

18 Instituto de 
Assistência e  
Proteção 
Social – IAPS 

O Instituto de Assistência 
e Proteção Social – 

IAPS, na missão que lhe 
é conferida por meio de 

seu Estatuto social, 
desenvolve ações 
direcionadas ao 

atendimento direto de 
crianças e adolescentes. 

Maria 
Simone 
Fernandes 
de Oliveira  

21 de Abril 
de 2012 a 
21 de Abril 
de 2016 

Capacitar para melhorar 
 
 

Oportunizar tempo e espaço de 
formação, através de capacitação, 
contribuindo para o crescimento 
profissional e institucional das 
equipes técnicas e educadores. 

 
155 educadores 

sociais 

46.150,00 

 


