BANCO DE PREOJETOS DO CEDCA-CE 2020/2022
Organizações da Sociedade
Civil - OSC

CNPJ

DIRIGENTE
TELEFONE / e-mail

1.
Associação Beneficente de
Moradores do Pau-Pombo

23.590.490/0001-29

DIRIGENTE: Raimundo
Vagner da Silva
(85) 98639.5760
vaguinhoradio@gmail.com

2.
Associação Peter Pan – APP 02.943.482/0001-49

DIRIGENTE: Olga Freire 8540084109olgafreire@app.com.br

3.
Associação Peter Pan – APP 02.943.482/0001-49
4.
Associação Peter Pan – APP 02.943.482/0001-49
5.

Associação Tapera das Artes

07.296.486/0001-44

6. Associação
Vidança
Companhia de Dança do 00620.970.0001-90
Ceara

DIRIGENTE: Olga Freire 854008-4109
olgafreire@app.com.br/
www.app.org.br
DIRIGENTE: Olga Freire 854008-4109
olgafreire@app.com.br/

PROJETO

RESUMO

VALOR

Promover a capacitação de 60 crianças e adolescentes na
etária de 12 a 18 anos, ampliando as formas de construção
Radionovelasno
de conhecimento, na área de produção e pesquisa de
En frentamento
da
novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, R$ 120.000,00
Violência Sexual de Criança com especial ênfase nas Produções de RADIONOVELAS
e de Adolescente
pelos educandos, com temas voltados para o
Fortalecimento de Política da Criança e Adolescente.
Ampliar as instalações do Centro Pediátrico de Câncer
Amplitude do Atendimento atendendo ao aumento da demanda de atendimento
Centro Pediátrico do Câncer médico e proporcionar suporte aos programas sociais R$ 8.910.000,00
desenvolvido com as crianças e adolescentes em
tratamento de câncer.
Prestar suporte as atividades dos programas sociais
Assistência e Reabilitação oferecidos aos pacientes e seus familiares contribuindo
deCrianças
e
para o atendimento humanizado, de reabilitação e de R$ 1.312.400,00
Adolescentes Portadores de ressocialização no objetivo de obter melhor resposta ao
Câncer
tratamento do câncer infanto juvenil
Apoio a pacientes portadores Prestar suporte e apoio aos pacientes portadores de câncer R$ 4.492.885,85
de câncer infanto juvenil
infanto juvenil em duas linhas, na aquisição de
equipamentos médicos para diagnostico precoce e
tratamento e insumos para compor cestas nutricionais

DIRIGENTE: Magno Miranda Casinha de Cultura
85-3361-2704
Tapera das Artes
magnomiranda06@hotmail.co
m www.taperadasartes.org.br
DIRIGENTE: Analia Timbó Vidança – Dançando a Vida
3262-7599
vidanca@vidanca.org

Promover a alegria, a auto estima, a sociabilidade e a
preservação dos direitos de 250 crianças e adolescentes na R$ 702.000,00
Casinha de Cultura da Tapera das Artes
Favorecer a 150 crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social o acesso à arte e diversas
linguagens, como meio de superação de experiências R$ 203.300,00
negativas a melhoria de sua qualidade de vida.
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7.

MAFO – Movimento de Ajuda
Familiar de Ocara

07.336.571/0001-40

8.
MAFO – Movimento de Ajuda
Familiar de Ocara
07.336.571/0001-40
9.

Instituto Beatriz Lauro Fiúza 16.572.671/0001-67

10. IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

11.088.218/0001-66

11. IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

11.088.218/0001-66

12. IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

11.088.218/0001-66

13. Instituto Povo do Mar – IPOM 12.621.205/0001-73

DIRIGENTE: Maria Luciana Vivendo Esporte com Arte
de Oliveira
85 992632668
Mafo.fcc@hotmail.com

Potencializar as ações socioeducativas, esportivas e
culturais do MAFO nas 9 comunidades atendidas para
200 crianças e adolescentes, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, estimulando-os manter R$ 152.000,00
uma interação social que contribua para o seu
desenvolvimento integral, a busca pela garantia de direitos
e promoção cidadania.
DIRIGENTE: Maria Luciana Cultura, Arte e Esporte Oportunizar o desenvolvimento de potencialidades, o R$ 232.543,79
de Oliveira
como
instrumento
de protagonismo e a autonomia de 120 crianças e
85 992632668
Inclusão Social
adolescentes, na faixa etária de 06 a 18 anos, em situação
Mafo.fcc@hotmail.com
de vulnerabilidade e/ou risco social.
Promover o desenvolvimento humano de crianças e
DIRIGENTE: Lauro Fiúza
Programa de Envolver de adolescentes, jovens, através do acompanhamento social,
Júnior 85-3268-2102
Desenvolvimento Humano psicológico e pedagógico, e do fortalecimento de vínculos R$ 336.331,92
info@iblf.org.br
familiares, comunitários e sociais, visando a construção de
novas perspectivas de futuro e a transformação social.
DIRIGENTE: Francisco
Mãos que transformam
Desenvolver competências individuais, familiares e
Sulivan Bastos Mota
profissionais, através de ação educativa que favoreça o R$ 697.314,76
(85) 3218.4000
aprendizado de uma função laboral, a inclusão social pelo
iprede@iprede.org.br
acesso a direitos e o fortalecimento do vínculo com o filho.
DIRIGENTE: Francisco
Maria Bonita
Promover o desenvolvimento na Primeira infância e R$ 439.117,84
Sulivan Bastos Mota
fortalecimento de vínculos na formação de competências
(85) 3218.4000
individuais, familiares e profissionais através de
iprede@iprede.org.br
capacitação em Beleza
DIRIGENTE: Francisco
Acolher
Promover o direito da participação livre, livre expressão, R$ 274.427,16
Sulivan Bastos Mota
brincar, aprender e saúde de crianças de 0 a 6 anos em
(85) 3218.4000
situação de vulnerabilidade socioeconômica e seus
iprede@iprede.org.br
familiares em espaços de experienciação estéticas,
atendidas pelo IPREDE
DIRIGENTE:
Povo do Mar
Ampliar o atendimento atual do Instituto Povo do Mar a
Paulo Eduardo Saade Montenegro
crianças r adolescentes das comunidades Serviluz e Praia
(85)3111-5572/3111-5573
do Futuro por meio de atividades multidisciplinares em R$ 308.211,77
contato@ipompovodomar.org.br
acordo com as diretrizes do ECA.
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14.

Liga Esportiva Arte Cultural 06.113.660\0001-65
Beneficente

15. Liga Esportiva Arte Cultural
Beneficente
06.113.660\0001-65

16.

Liga Esportiva Arte Cultural 06.113.660\0001-65
Beneficente

17.
Verde Vida

18. Instituto Filippo Smaldone

19.

Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

03.324.672\0001-40

04.834.065/0006-17

11.664.638/0001-43

DIRIGENTE: Roberta de
Araújo Chaves
986137951
leacb_social@yahoo.com.br
DIRIGENTE: Roberta de
Araújo Chaves
986137951
Leacb_social@yahoo.com.br
DIRIGENTE: Roberta de
Araújo Chaves
986137951
Leacb_social@yahoo.com.br

Projeto – Juventude e
Desenvolvimento Conecta

Proporcionar cursos de iniciação profissional de
informática, inglês básico para 120 adolescentes em
situação de vulnerabilidade e risco social

R$ 160.000,00
Proporcionar o desenvolvimento vocacional profissional e
inserção no mercado de trabalho junto a 64 adolescentes
Cultivando
Vidas e entre 16 e 18 anos incompletos mediante legislação vigente
Profissões
e desenvolver o senso de cidadania, de convivência e de R$ 387.700,00
comunidade em interlocução e coparticipação de seus
familiares .
Rotas Para o Futuro –
Proporcionar o desenvolvimento profissional e a inserção R$ 502.600,00
Empoderar e Oportunizar
social e no mercado de trabalho de 64 adolescentes
para Ressocializar
egressos do Sistema Socioeducativo

DIRIGENTE: Jany Mery
Alencar Leite
Ações Culturais para
verdevidas@yahoo.com.br Povos Rurais
janyalencar@hotmail.com 88996273161

DIRIGENTE: Sônia Silvia
ComunicArte
Noronha 85-3221-3993
f.smaldoneassistenciasocial
@gmail. com
DIRIGENTE: Maria Eduarda Canto da Gente
da Silva
85-3257-5642
facc.4042@hotmail.com

Desenvolver em parceria com 08 comunidades do
municipio do Crato, atividades sistemáticas de formação
integral em educação, arte e cultura. Através de processos
formativos o projeto proporcionará o acesso a diversas R$ 231.045,00
linguagens artísticas e culturais possibilitando a inserção de
crianças e adolescentes nos produtos artísticos e culturais
da região, promovendo mecanismos de inclusão social e
valorização dos saberes locais. Enseja ainda fortalecer o
sentimento de pertencimento do lugar e valorização da
identidade cultural.
Realização de atividades socioculturais, com vistas à
consolidação da potencialidade do público-alvo, com área
de abrangência em toda Fortaleza.
R$ 111.685,50
Atender 80 (sessenta) crianças e adolescentes em oficinas R$ 240.000,00
de aprendizagem e criatividade musical violão e flauta
doce, na perspectiva de inclusão cultural pautada na cultura
musical das comunidades, com resgate aos ritmos
nacionais e nordestinos seus movimentos brincantes e
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20. Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

11.664.638/0001-43

21. Associação Comunitaria
Sônia Maria

10.483.988/0001-40

22. Grupo Bailarinos de Cristo
Amor e Doação - BCAD

02.602.937/0001-62

23. Centro de Convivência Mão 04.892.282\0001-30
Amiga

24. Agencia de Desenvolvimento 04.772.982/0001-90
Econômico e Social - ADES

musicais, visando o fortalecimento da afetividade, dos
vínculos familiares e a superação das dificuldades de
aprendizagem escolar
DIRIGENTE: Maria Eduarda
Favorecer a montagem de pequeno negócio social
da Silva
Fabrica de Sonhos – Café comunitário na própria organização, contribuindo para a
85-3257-5642
Escola Comunitário
inserção no mercado de trabalho e diminuição do índice de R$ 129.975,00
facc.4042@hotmail.com
desemprego de adolescentes elegíveis (a partir de 16 anos
de idade) na comunidade.
DIRIGENTE: Francisco do CIRANDANDO II - dando Atuar na prevenção e promoção da saúde e do deNascimento Santos
mãos na caminhada , senvolvimento biopsicossocial de 40 crianças e 80
cassiax@yahoo.com.br
encontrando sentidos para adolescentes do município da Meruoca, a partir de
a jornada.
oficinas semanais de Música, Arte-artesanato e Circo
R$ 139.431,99
- e o acompanhamento transversal da Biodança e da
Alimentação Saudável.
DIRIGENTE: José Helio
Arte, Cultura e Comunidade Oportunizar 150 crianças e adolescentes em situação de R$ 327.029,28
Flavio Viana da Silva
vulnerabilidade e risco social e suas familiais o acesso à
98890-8110
atividades esportivas, educacionais e culturais,
grupobcad@globo.com.
contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo e
socioafetivo, ampliando o entendimento do esporte como
veículo potencial de desenvolvimento.
DIRIGENTE: Euler Coriolano Com as Mãos na Inclusão
Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da R$ 260.508,00
Costa
qualidade de vida de 150 (cento e cinquenta) crianças com
Fone3290-0615
deficiência e suas famílias, através de um atendimento
admmaoamiga@gmail.com
multidisciplinar especializado que assegure os seus direitos
e melhor qualidade de vida.
DIRIGENTE: Maria Walhilrtes Cidadania é Profissionalizar Promover a capacitação profissional para 40 adolescentes R$ 100.584,72
Frota Albuquerque
de 15 a 20 anos em situação de risco e vulnerabilidades
ades.agencia@gmail.com
buscando oportunizar condições favoráveis para inserção
social e profissional
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25. Agencia de Desenvolvimento 09.347.547\0001-05
Local – ADEL

26. Instituto para o
Desenvolvimento
Tecnológico e Social –
Instituto Idear

08.362.831\0001-15

27. Associação Grupo de Apoio 07.663.784/0001-87
às Comunidades Carentes AGACC
28. Superintendência Estadual
do Atendimento
Socioeducativo

25.150.364\0001-89

29. Superintendência Estadual
do Atendimento
Socioeducativo

25.150.364\0001-89

30. Associação Recreativa de
Solonopole

05.674;262\0001-55

DIRIGENTE: Adriano Batista Jovens Protagonistas Rurais Contribuir para construção de trajetórias alternativas de R$ 249.928,64
Email: adel@adel.org.br
na Escolas
projetos de vida em uma cultura de paz para adolescentes
de 12 a 18 anos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, estudantes de escolas de ensino médio
da rede estadual, enfatizando a promoção do seu
desenvolvimento humano
DIRIGENTE: Paulo Germano Promovendo e Aprendendo Promover a criança e o adolescente do Ceará autonomia : R$ 1.000.000,00
Fonteles Bezerra
Itinerante
para aprendizagem através de praticas com o computador,
Email: idear@idear.org.br
permitindo o compartilhamento de suas experiências
através da internet por meio de atividades formativas na
área de programação computacional.
DIRIGENTE: Maria José
Estimulação do
Augusto 85-9-9996-7281
Desenvolvimento Infantil
maze.a.chaves@gmail.com

Contribuir para inclusão social e bem estar de 150 crianças Valor do Projeto:
de 6 meses a 6 anos com atrasos no desenvolvimento R$ 209.826,68
neuropsicomotor e socioeducativo nos municípios de
Fortaleza e Granja
DIRIGENTE: Luis Ramon
LIBERTE HISTORIAS:
Garantir os direitos dos adolescentes em regime fechado, R$ 519.357,86
Teixeira Carvalho
Implantação de Bibliotecas e na perspectiva dos Direitos Humanos, por meio da
Práticas de Leitura nos
implantação de bibliotecas e espaços de incentivo à leitura
Centros Socioeducativos no nos Centros Socioeducativos no Estado do Ceará
Estado do Ceará
DIRIGENTE: Luis
Programa ao Egresso
Promover o atendimento de adolescentes de egressis e\ou R$ 315.166,00
RamonTeixeira de Carvalho socioeducativo
cumprimento de medidas socioeducativas nos centros
socioeducativos de internação e de semiliberdade bo
Estado do Ceará, com ações que apoiem a formação e o
desenvolvimento integral
DIRIGENTE: Tereza Cristina Crer e Fazer
Pinheiro
88-99976-0296
arssolonopole@gmail.com

Oferecer atividades que previnam situações de risco por R$ 150.082,00
meio de desenvolvimento de potencialidades nos aspetos
físicos, mental e social e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários possibilitando assim a
complementaridade de propostas para o fortalecimento da
política e das ações da política da infância e juventude
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31. Projeto Arte e Cor

23.719.164\0001-79

DIRIGENTE: Eliezio Antonio Arte e Cor
de Oliveira
nobre202010@hotmail.com

Favorecer o atendimento a crianças e adolescentes para R$ 90.000,00
promoção dos direitos humanos

32. Ass. Comunitária de Várzea 41.343.591\0001-87
Alegre

DIRIGENTE: Valdivina
Claudinez Bezerra
comva@hotmail.com

Contribuir para o acesso de crianças e adolescentes em R$ 448.457,67
situação de vulnerabilidade social uma educação de
qualidade no município de Várzea Alegre.

33. Visão Mundial

DIRIGENTE: Danubia Maria # Eu Sinto na Pele
de Carvalho Fernandes
Carmilson_brito@wvi.prg

18.732.628-003-09

Movendo a Cidadania

Esporte é Vida

34

APAE -Fortaleza

07.143.845/0001-85

DIRIGENTE:Luisa Desaire
Sampaio FrotaTelefone:.(85) 4012-1406/
3033-09131/ (85)99225-9227
apaesecretaria@hotmail.com

35

Instituto o Canto do
Patativa

10.534.884/0001-18

DIRIGENTE:Maria Socorro
Rodrigues
Telefone: (88) 9 94703178
icpassareceara@gmail.com

36

Lar Santa Mônica

08.960.433/0001-09

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

Contribuir para que crianças e adolescentes vulnerais a R$ 480.000,00
letalidade estejam protegidos e seguros em suas
comunidades
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 R$
apenas de cunho físico, mas social e ético-moral; ou seja, 17.574,00
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 Promover a cidadania através das práticas artísticas, R$
Desenvolvimento através esportivas e educacionais.
252.000,00
da arte.
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 – CASASLARES, sendo 10 meninas acolhidas em cada uma destas
Vida Acolhida (Lar Santa
R$
(03) três CASAS LARES, totalizando 30 meninas.
Mônica)
129.888,00
Conuindo para a redução da incidência de crianças e
adolescentes do gênero feminino vítimas de violência
sexual na cidade de Fortaleza, oferecendo um processo de
acompanhamento integral, fortalecendo o sistema de
proteção e socialização das vitimas.
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37

38

Instituto Moreira de Souza

07.134.752/0001-94

Centro Educacional da
Juventude Padre João
Piamarta

07.355.100/0001-80

39

Escola de
Desenvolvimento e
Integração Social para
Criança e AdolescenteEDISCA

40

Liga Esportiva Arte
Cultural Beneficente LEACB

DIRIGENTE: Clarke
Moreira Leitao
Telefone: (85) 32615523
Email
projetos@institutomoreirad
esousa.org.br

DIRIGENTE: Lieta Viloti
Telefone: (85) 99614.0206
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
edisca@edisca.org.br
DIRIGENTE: Roberta de
Araújo Chaves
Telefone: (85) 3298.2431/
996740576
leacb_social@yahoo.com.br

41

IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

11.088.218/0001-66

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

Projeto Semeando a
Inclusão

Educação em Tempo
Integral

EDISCA – Uma Educação
Interdimensional

Projeto
Catavento
–
Brincar,
Empoderar,
Desenvolver
e
compartilhar

CONECTAR

Contribuir para que 416 crianças 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, recebam atendimento
integral que promoverá o seu desenvolvimento global
(cognitivo, afetivo, social, econômico e cultural) com
garantia à promoção e proteção dos direitos humanos e à
pró-convivência familiar e comunitári
Colaborar para a redução das desigualdades sociais e
violação de direitos, promovendo os direitos de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social
oriundas dos bairros 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.
Promover o desenvolvimento humano de 250 crianças e
adolescentes que vivem em circunstância de
vulnerabilidade social na cidade de Fortaleza-Ceará, por
meio da educação, da Arte e do pleno exercício da
cidadania.
Contribuir com o desenvolvimento de 120 crianças e
adolescentes garantindo o direito de brincar através de
tecnologias sociais e inserção do empreendedorismo
social e financeiro ainda na infância e adolescência.

R$ 716.214,00

R$
569.146,12

R$
994.980,00

R$
208.800,00

Contribuir para o desenvolvimento de crianças ( 0 a 12
anos), com Transtorno do Espectro Autista – TEA e suas
comorbidades, por meio de intervenções qualificadas, R$
produção e disseminação da informação a pais, familiares, 275.196,70
colaboradores e sociedade em geral favorecendo
oportunidades de vida garantida pela igualdade a todos.
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42

IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

43

IPREDE – Instituto da
Primeira Infância

44

Sociedade de Assistência
aos Cegos

11.088.218/0001-66

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

PRATO CHEIO

11.088.218/0001-66

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

VAI MARIA

07.018.138/0001-67

DIRIGENTE: Maria Lizelia
Sá e Almeida Soares
Telefone: (85) 99257-1459/
99704-0637

Caminhos da CidadaniaAmpliação das operações
da Imprensa Braile Rosa
Baquit

sacprojetos1972@gmail.com

45

Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

46

Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

11.664.638/0001-43

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

Esporticando Esporte uma
prática que faz diferença.

11.664.638/0001-43

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

Arte da Gente- Pelo
Rencantamento do Mundo

Promover a reforma da cozinha do IPREDE que
possibilitará a distribuição de 600 litros de sopa
diariamente para as crianças que se encontram em
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 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.

R$
605.595,82

R$
258.297,50

Ampliação da capacidade de atendimento do parque
R$
gráfico “Rosa Baquit” da sociedade de assistência aos
268.017,55
cegos. Distribuição gratuita de literatura Braile ou fonte
aumentada para instituição que possuem demanda.
Promover atividades educativas, esportivas e de lazer,
para 100 crianças e adolescentes nas atividades de judô,
Muay thay com formação 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 promoção do direito à convivência
familiar comunitária, contribuindo para mitigar a exposição
desse público a situações de violência e violações de seus

R$135.000,0
0

R$
200.000,00
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Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

11.664.638/0001-43

47

Frente de Assistência à
Criança Carente - FACC

11.664.638/0001-43

48

49

Associação Beneficente
Casa da União Coração de
Maria

50

Associação Beneficente
Casa da União Coração de
Maria

41.409.186/0001-14

51

Associação Beneficente
Casa da União Coração de
Maria

41.409.186/0001-14

52

Obra Social Nossa
Senhora da Glória – Casa

48.555.775/0031-75

41.409.186/0001-14

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

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,
Qualificação profissional subsidiando os mesmos em sua formação profissional,
Capacitação
com para inserção no mercado de trabalho e desempenho do
empreendedorismo
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
De Bem com a Mente para Lagamar, oferecendo um espaço terapêutico para
a Saúde do Corpo
enfrentamento aos efeitos 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 sustentáveis
permanentes, buscando o aumento da biodiversidade,
Agrofloresta do Futuro
enriquecimento do solo, segurança alimentar, nos
municípios de Caucaia, Sobral e Itaitinga.

Dirigente: Célio Lessa de
Castro
Telefone: 997203509
celiolessa@gmail.com
Dirigente: Célio Lessa de
Castro
Telefone: 997203509
: celiolessa@gmail.com
Dirigente: Arilo Deodato
Lima

Promover o conhecimento do sistema de garantia de
direitos humanos através de atividades lúdicas que
potencializem o saber de 60 crianças e adolescentes e 60
adultos nas comunidades de Jandaiguaba e Barra Nova.
Promover 1 curso de empreendedorismo e dar assessoria
para 60 adolescentes montarem seus 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

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

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

Cidadania com Ritmo

Empreendedor juvenil
Excelência no Acolhimento
Institucional das Crianças

R$
145.000,00

R$
250.000,00

R$
403.240,00

R$
100.000,00
R$
332.560,00
R$
257.350,40
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de Apoio Sol Nascente

53

Associação Casa de
Afonso e Maria - ACAM

54

Sociedade de Assistência
e Proteção à Infância:
SOPAI

55

Lar da Criança Domingos
Sávio-LCDS

Telefone: (85) 99444.9438
E-mail: arilo@adlcon.cnt.br

e Adolescentes Vivendo e
Convivendo com Hiv/Aids
na Cidade de Fortaleza

12.859.165/0001-00

Dirigente: José Gilmar
Lima de Oliveira
Telefone: (85) 98723.6284
marcoliveira05@gmail.com

O Mote é Paz e Cidadania

07.253.784/0001-09

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

Posto 6

41.411.208/0001-80

Dirigente: Simônica Maria
de Oliveira
Telefone: (85) 3257-5766/
(85)98852.0981

56

INCOR Criança

06.034621/0001-72

57

Instituto Katiana Pena

73.304.859/0001-68

58

Instituto Desenvolvimento,
Estratégia e Conhecimento
- IDESCO

05.980.053/0001-30

e/ou convivem com HIV/AIDS na cidade de Fortaleza.
Contribuir para o desenvolvimento integral de 120 crianças
e adolescentes a partir da realização de atividades
educativas, artísticas, culturais, 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 com
sofrimento psíquico ou transtorno mental e com
necessidades de saúde decorrentes ou não do uso de
álcool, crack e outras drogas.
Promover a inclusão social e educacional de crianças e
adolescentes, na faixa etária de 05 a 14 anos, em situação
de vulnerabilidades social e suas famílias, através de um
atendimento socioeducacional que assegure seus direitos
básicos de cidadania.

Projeto
SuperaçãoPreparando Crianças e
Adolescente do Bairro Vila
União para Um Futuro de
lardomingossavio@yahoo.com.br Possibilidades
Dirigente: Waldemiro
Carvalho Junior
Coração Fetal – Programa Diagnosticar precocemente malformações cardíacas em
Telefone: (85) 3492-9400 / de Atenção ao Feto com fetos de gestantes carentes, oferecendo assistência
3492-9401
Cardiopatia Congênita
integral e humanizada.
incorcrianca@yahoo.com
Promover o desenvolvimento humano de crianças e
Dirigente: Katiana Pena
adolescentes através da arte e de práticas que
Morais
Nossa dança arte da
contemplem o bem, o belo e o justo, gerando
Telefone: (85) 9 9435-7303 mudança: Educar para
transformação social em parceria com as famílias, as
l:institutokatianapena@gm Transformar
escolas e parceiros, garantindo o fortalecimento da rede
ail.com
proteção dos direitos de nossos educandos.
Dirigente: Francisco
Elaborar um diagnóstico participativo sobre a situação da
Horácio da Silva Frota
Diagnóstico da Infância do criança e do adolescentes com informações relevantes
Telefone: (85) 99161-9520 Ceará
para subsidiar as políticas públicas para a infância no
fhsfgm@gmail.com
Ceará.

R$
90.000,00

R$
300,000,00

R$
336.549,00

R$
1.014.848,90

R$
434.600,00

R$
1.080.000,00
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59

APAE de Brejo Santo.

05.455.514/0001-55

23.554.074\0001-75
60

Instituto de Arte e
Cidadania do Ceará-IACCE

Dirigente: Engracia Leite
Brasil Sampaio de Lucena
Telefone: (88) 99648-4287
engraciabrasil@hotmail.com

DIRIGENTE: Monalice
Araújo Batista Fernandes
Telefone: (85)32356683

institutoac2017@hotmail.com

Transformando Vidas

Dançar Para Transformar

Ofertar um serviço de alta qualidade, e que todos os
atendidos tenham desenvolvidos suas habilidades,
R$
cognitivas e motoras, proporcionado a todos um elevado
75.000,00
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

