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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome/ Razão Social: CASA DO CEARÁ EM BRASÍLIA
CNPJ: 00.096.933/0001-24
Endereço: SGAN QUADRA 910 CONJUNTO “F/G” – ASA NORTE
Cidade/ UF: Brasília-DF
Telefone: (61) 3533-3800
Site: www.casadoceara.org.br

DECRETOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Distrito Federal (Dec. nº 3.873/77);
Ceará (Lei nº 10.150/77).

REGISTROS

Estatuto – Registro no livro n° 02/A (Cartório Marcelo Ribas 1° Oficio de Registro de Pessoas 
Jurídicas)
CEBAS – MDS – Processo: 25000.081581/2012-45 (válido até 06/11/2018)
CAS/DF – Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – nº 010/2011
CRM/DF – Conselho Regional de Medicina – nº 000153- DF
CRO/DF – Conselho Regional de Odontologia – nº EPAO-10
CRP/DF – Conselho Regional de Psicologia – nº 20122
CRF – Conselho Regional de Fonoaudiologia – nº 6815/NET
CRN – Conselho Regional de Nutrição – nº 20.417
COREN/DF – Conselho Regional de Enfermagem – nº 254973 - ENF
CDI – Conselho dos Direitos dos Idosos – nº 14/2015
Secretaria de Educação do Distrito Federal – nº 523/2003

LICENÇAS

Licença de funcionamento nº 089/2013
Licença Sanitária nº AS 407-02

RECURSOS HUMANOS
A instituição conta com um quadro de 46 funcionários
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2. DIRETORIA EXECUTIVA: GESTÃO DE 01/10/2015 A 30/09/2019

Presidente: Osmar Alves de Melo, brasileiro, casado, Advogado, portador da 
inscrição na OAB-DF nº452 e CPF 000.596.091-68 – residente na SHIN- QI 2 
conj.7 casa 9 – Lago Norte- CEP:71510-070 – Brasília – DF.

1º Vice-Presidente: João Estenio Campelo Bezerra, brasileiro, Advogado, casado, 
portador da inscrição na OAB-DF nº 2218 e CPF : 023.881.971-04 – residente na 
SQS 211 Bloco 1 apto 602 – Brasília – DF.

2º Vice-Presidente: José Adirson de Vasconcelos, brasileiro, Advogado, portador 
da inscrição na OAB-DF nº 6138 e CPF:  004.135.771-04– residente na SQN 214 
– Bloco 1 – Aptº. 201 – Brasília – DF.

Diretora  de Planejamento e Orçamento: Maria Madalena da Silva Carneiro, 
brasileira, divorciada, Advogada,  portadora  da inscrição na OAB-D nº 6219 e  
CPF: 126.481.404-68 – residente na SHCGN 708, Bloco P – apto 405– Asa Sul– 
Brasília – DF.

Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva, brasileiro, médico, casado, 
portador do RG 463694 – CPF 001507623-72, residente na SQS 313 Bl “D” - 
Aptº60 – Asa Sul – Brasília-DF.

Diretor de Educação e Cultura: Vicente Nunes de Magalhães, brasileiro, 
casado, Professor, portador do RG 2008670820 SSP/CE – CPF: 002.025.503-
97– residente no SHIN QL 08 CJ 05, casa 17- Lago Norte - CEP.: 71.520.255

Diretor Administrativo-Financeiro: Luiz Gonzaga de Assis, brasileiro, servidor 
público, casado, portador do RG 4499 CRC/DF- CPF 042.304.691-87 – 
residente na SQS 208 – BL. E – Aptº. 301 – Brasília – DF.
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Diretor de Comunicação Social: João Bosco Serra e Gurgel, brasileiro, casado, 
Jornalista Graduado em Sociologia e Antropologia na UFRJ, RG: 1.873.936, 
CPF: 012.510.407-30, residente na SQS 302 Bl “B” Aptº 413 – Asa Sul – 
Brasília/DF.

Diretor de Obras: Carlos Euler Currlin Perpétuo, brasileiro, divorciado, 
Arquiteto,  portador do RG: 100943 – CPF: 004.070.461-00 – residente na QD 
SQS 316, Bloco E – apto 606 – Asa Sul– Brasília – DF.

Diretor de Promoção Social: José Sampaio de Lacerda Junior, brasileiro, 
consultor, casado, portador do RG 198.809 SSP/DF, Conselho 3637 CRE/DF – 
CPF 067.890.051-53 – residente no Condomínio Privê I Q 01 CJ G lote 10 – 
Brasília – DF.

Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto, brasileiro, casado, Advogado, portador 
da inscrição na  OAB/DF 2203 e CPF sob nº 032.718.621-68 – residente no 
SQSW 102 Bl.D – aptº 504 – Setor Sudoeste – Brasília – DF.  

Superintendente (Empregada): Antônia Lucia Guimarães de Aguiar, brasileira, 
solteira, Contadora, CRC-DF: 025628/O  – CPF: 086180966-10, residente na Rua 
25 Sul, lote 17, apto 801 – Águas Claras.

CONSELHO CONSULTIVO: GESTÃO DE 01/10/2015 À 30/09/2017

José Jézer de Oliveira Antonio Florêncio da Silva
Fernando César de Moreira Mesquita Nilton Pessoa Cavalcante
José Alves de Melo José Carlos de Carvalho
Francisco Albery Mariano Rangel Cavalcante
José Wilson Ferreira Ibiapina Antonio Carlos Aguiar
Elson Cascão
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CONSELHO FISCAL: GESTÃO DE 01/10/2015 A 30/09/2019

Membros Efetivos Suplentes
Evandro Pedro Pinto José Aldemir Holanda
José Colombo de Souza Filho Maria Aurea de Assunção Magalhães                                                                               
José Ribamar de Oliveira Madeira                         Lucia Maria Percy Bastos Garcia

MENSAGEM DO PRESIDENTE

 

 Prezados associados, colaboradores, benfeitores e amigos,

 A Casa do Ceará em Brasília fez 52 anos de atividades 
contínuas e cumpriu plenamente a missão que recebeu de seus 
fundadores e de seus ex-presidentes, consignada no estatuto 
social  de servir à comunidade carente do Distrito Federal e 
Entorno. Milhares de pessoas foram atendidas por seus serviços 
médicos e  odontológicos, por seus cursos profissionalizantes, por 
suas campanhas de distribuição de agasalhos e cestas básicas. A 
Pousada Crysantho Moreira da Rocha acolheu dezenas de idosos, 
proporcionando-lhes alimentação de qualidade, conforto e atenção 
carinhosa.

 Parece milagre, já que a instituição não recebe ajuda dos órgãos competentes do governo 
Federal, do Distrito Federal e do Ceará, apesar de sua luta persistente para obtê-la  e de encontrar-
se legalmente habilitada. A exceção na área federal são as doações da Receita Federal, que são 
altamente significativas e ajudam a Casa do Ceará a superar suas dificuldades financeiras. A 
instituição sobrevise, portanto, graças ao apoio que recebe de seus sócios, colaboradores, benfeitores 
e amigos, e da fé e esperança cultivada por seus dirigentes e servidores.

 Comprovando tudo que se afirma eis o relatório de atividades e obras e demonstrações 
contábeis relativos ao exercício de 2015, na forma estatutária. Como se pode observar a entidade 
encerra o exercício cumprindo satisfatoriamente as metas estabelecidas no planejamento anual.

 No exercício em curso, pretende continuar desenvolvendo e fortalecendo suas metas 
prioritárias voltadas para o atendimento às pessoas de baixa renda, sem prejuízo de seu empenho 
constante no sentido de conseguir a fórmula adequada de construção de sua nova sede, marco 
importante de afirmação e consolidação de tudo que a Casa tem feito, no cumprimento de seus 
objetivos estatutários.

Atenciosamente,

Osmar Alves de Melo
Presidente
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3. ASSEMBLEIA GERAL 

 Realizada em 24 de março de 2015, para aprovação do balanço patrimonial e suas 
respectivas demonstrações contábeis e o relatório de atividades referentes ao exercício de 2014.

Presidente da Assembleia, João Rodrigues Neto e o Secretário Carlos 
Euler Currlin Perpétuo

Associados

               
      
4. QUEM SOMOS

 A CASA DO CEARÁ EM BRASILIA é uma Entidade não governamental de natureza 
assistencial, sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços à comunidade carente do Distrito 
Federal e entorno.
 A fundação da Casa aconteceu em 15 de outubro de 1963, passando a mesma a desenvolver 
de forma continuada os serviços de apoio de assistência social a tantos quanto a sua capacidade de 
atendimento permitia e a responsabilidade de encaminhamento às instituições oficiais existentes.
 De forma desburocratizada e numa convivência democrática a entidade, de natureza 
assistencial, além de atender à pessoa que se encontra em estado de vulnerabilidade social, sem 
exigência de contrapartida ao atendimento realizado, presta ainda uma série de serviços para a 
comunidade do Distrito Federal, independente da naturalidade, atuando sempre de acordo com a 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, com a Política Nacional de Assistência Social, com a 
Resolução Normativa Nº 005/2000 do Conselho de Assistência Social – CAS/DF, com o Estatuto 
do Idoso e com seus objetivos estatutários.

5. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Assistência Social: as ações de caráter social são desenvolvidas pelo Departamento de Serviço 
Social e compreendem doação a pessoas carentes  de consultas médicas, tratamento odontológico, 
próteses,  óculos de grau, cestas básicas, auxilio financeiro e concessão de bolsas de estudos de 
cursos ministrados na Casa, abrigo para idosos e cortes de cabelo em ações comunitárias. 

Cultura: as ações de caráter cultural são desenvolvidas gratuitamente pelo Departamento de 
Cultura. O jornal “Ceará em Brasília” é distribuído mensalmente  para todo o país; para o público 
são disponibilizadas bibliotecas, centro de estudos, um Museu de Artes e Tradição do Nordeste 
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com indumentárias do folclore nordestino e uma Pinacoteca com exposição de quadros de artistas 
cearenses. A instituição realiza anualmente no mês de junho sua tradicional festa junina com 
apresentação de artistas regionais.

Assistência a Saúde:  as ações de saúde são desenvolvidas em parcerias com profissionais da 
área e envolvem serviços odontológicos (odontoclínica e clínica protética), diversas especialidades 
médicas na policlínica, prevenção do câncer ginecológico e posto de coleta de material para análises 
clínicas. 

Formação Educacional: as ações de caráter educacional são desenvolvidas pelo Departamento 
de Educação, também através de parcerias com profissionais da área, que formam mão-de-obra e 
elevam o nível de qualificação do aluno para o mercado de trabalho, com expedição de certificado 
na  conclusão do curso. 

6. OBJETIVOS

 Prestar atendimento de qualidade a pessoas em estado de vulnerabilidade social, permanente 
ou temporário, ao usuário de baixa renda e ao público em geral por meio de ações desenvolvidas 
nas seguintes áreas: 
 - Assistência Social
 - Cultura
 - Saúde
 - Educação
 - Esporte, recreação e lazer.

7. PÚBLICO ALVO

 Pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social/econômica permanente ou 
temporária, em busca da garantia de seus direitos sociais. 
 

8.  Origem principal dos recursos que custearam as atividades, serviços e projetos realizados 
pela entidade no exercício de 2015:

Ano 2015

Contribuição  de particulares                    59.437,95 2,20%

Contribuição  de membros associados                    32.731,75 1,21%

Contribuição de hóspedes - pousada                  139.438,72 5,16%

Contribuição s/ serviços odontológicos                  684.925,40 25,33%
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Ano 2015

Contribuição  s/serviços médicos                  403.981,00 14,94%

Contribuição de cursos                  139.537,60 5,16%

Doações recebidas                  452.068,05 16,72%

Contribuição para edição do Jornal                    54.200,00 2,00%

Subvenção CEB                    43.033,48 1,59%

Arrendamentos diversos                  157.301,06 5,82%

Rendimento de aplicações financeiras                    32.913,57 1,22%

Descontos recebidos                        595,02 0,02%

Receita de bazar                  433.573,23 16,03%

Receitas de eventos                    50.913,29 1,88%

Receitas diversas                     2.683,05 0,10%

Recuperação de despesas                    16.936,99 0,63%

TOTAL          2.704.270,16 100%

 

9. Despesas 

 A Casa do Ceará se mantém por meio de seus próprios recursos. Todos os recursos financeiros 
da instituição são aplicados na manutenção de suas atividades. Abaixo planilha de despesas 
realizadas em 2015.

 DESPESAS VALOR

SALÁRIOS 736.933,39

EENCARGOS + PIS 70.333,94

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 54,75

PROVISÃO 179.197,89

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 152.964,74

VEÍCULOS 19.366,77

SERVIÇOS - PF 18.983,69

SERVIÇOS - PJ 91.115,54

TELEFONE + CORREIOS 52.392,23

INFORMÁTICA 23.055,27
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 DESPESAS VALOR

BENEFICENTES 159.547,04

DESPESAS FINANCEIRAS 10.559,24

DEPRECIAÇÃO 29.847,30

OUTRAS DESPESAS 1.056.492,69

 TOTAL 2.600.844,48

10. Doações e gratuidades

 Os usuários da assistência social tem isenção total dos serviços prestados pela instituição. 
Assim, foram feitos donativos, tais como, consultas médicas, tratamento odontológico, auxílio 
financeiro, medicamentos, alimentação, cestas básicas e exames laboratoriais,  a pessoas  carentes 
da ordem de 159.547,04 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro 
centavos), conforme se vê nas demonstrações contábeis. Foram prestados  atendimentos  realizados 
por meio de  encaminhamentos do serviço  social da casa aos parceiros que atuam na entidade 
(cortes de cabelo, bolsas de estudo, óculos de grau, prótese dentária e abrigamento de idosos), que 
somam o valor de R$ 118.983,40 (cento e dezoito mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta 
centavos). O total de doações e gratuidades referentes ao exercício de 2015 soma o valor total de  
R$ 278.530,44 (duzentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos),  
cujos documentos comprobatórios são arquivados no Departamento de Serviço Social.

11.  Atendimentos realizados gratuitamente no ano de 2015.

Consulta médica, tratamento psicológico e fonoaudiológico  1.133 pessoas 

Tratamento odontológico e doação de próteses dentárias 534 pessoas

Doação de cestas básicas 24 pessoas

Auxílio financeiro 14 pessoas

Cortes de cabelo 1.535 pessoas

Doação de óculos de grau 59 pessoas

Exames laboratoriais 6 pessoas

Bolsas de estudo nos cursos profissionalizantes 46 pessoas

 As pessoas carentes atendidas pelo serviço social da entidade, na maioria, são encaminhadas 
pelos órgãos de assistência social do Distrito Federal, como Conselhos, Escolas Públicas, Cajes, 
hospitais e outras entidades sem fins lucrativos.
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Atendimento odontológico Atendimento médico

 Além dos atendimentos gratuitos, a instituição atende o público em geral, mediante cobrança 
simbólica para manutenção de suas atividades assistenciais e culturais. No ano de 2015 foram 
realizados os seguintes atendimentos mediante cobrança:

Clínica médica

ESPECIALIDADES Nº de pacientes

Oftalmologista 3.181

Pediatria/ Homeopatia 104

Clinico/Cardiologista 1422

Neurologia 7.354

Dermatologia 735

Otorrinolaringologia 25

Ginecologia 681

Endocrinologia 22

Ortopedia 13

Psicologia 695

Nutrição 71

Fonoaudiologia 564

Psicanálise 41

Total 14.908

 Na odontoclínica, foram atendidos 14.680 pacientes, mediante cobrança simbólica para a 
realização dos seguintes procedimentos: extração, restauração, canal, limpeza com aplicação de 
flúor, dentre outros.
 Nos cursos profissionalizantes foram emitidos 193 certificados aos alunos que concluíram 
os cursos de corte e costura, depilação, culinária, cabeleireiro, manicura e pedicura e design de 
sobrancelha.
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 São  oferecidos, ainda,  cursos de Idioma (Espanhol, Francês, Italiano e Inglês), de Informática, 
Massoterapia e joalheria, realizados por inquilinos.

12. Atendimento ao Idoso

 A instituição  trabalha de acordo com a política de Assistência Social, garantindo o acesso a 
bens e serviço de qualidade, bem como à proteção e à inclusão social dos idosos previstas na Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, na Política Nacional do Idoso, e no Estatuto do Idoso, 
definindo princípios e diretrizes que asseguram os direitos sociais dos idosos, promovendo-lhes 
sua autonomia e integração dentro da instituição, priorizando sua qualidade de vida. A promoção 
da cidadania é um dos princípios norteadores da Casa, eliminando relações clientelistas que não 
se pautam por direitos e que submetem, fragmentam e desorganizam o segmento dos idosos, 
desrespeitando a sua condição prioritária de atendimento. A Entidade recebe os idosos carentes 
que vêm encaminhados pelo CREAS/ Brasília.
 No abrigo, denominado Pousada Crysanto Moreira da Rocha, são acolhidos 17  idosos, dos 
quais 14  contribuem financeiramente e 3 são  totalmente isentos.

Idosos da pousada com o Diretor de Promoção Social, José Sampaio de 
Lacerda Junior e com a  Encarregada Eloisa Marque.

Idosa Geny Lopes Scolari

Carnaval da 3ª idade

 No dia 30 de janeiro, a Casa do Ceará comemorou o carnaval com um baile para seus idosos 
residentes na Pousada Crysantho Moreira da Rocha, o evento contou com a participação de todos 
os idosos vestidos à caráter e dos funcionários que trabalham no abrigo.

Idosos residentes da pousada Rainha do carnaval -  Idosa Zilma Lavorato
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Semana do Idoso

 A entidade comemorou entre os dias 21 a 30 de setembro a Semana do Idoso. Cumprindo 
uma programação especialmente desenvolvida para os idosos atendidos na Pousada Crysantho 
Moreira da Rocha, foram distribuídos brindes para todos os idosos, além de sorteio em bingos e 
lanche especial todos os dias da semana e uma missa realizada na quinta feira pelo Padre Arnaldo 
Henrique Alves da Comunidade Nossa Senhora das Graças.
 A Pousada encerrou suas atividades festivas da Semana do Idoso no dia 30 de setembro com 
um evento em comemoração ao dia do idoso, realizado pela equipe de atendimento domiciliar do 
Hospital Regional da Asa Norte. 

Idosos recebendo presentes Corte de cabelo

Missa com o Padre Arnaldo Henrique Apresentação da equipe do HRAN

                  

13. AÇÃO SOCIAL

Campanha do Agasalho

 Além das doações que a entidade realiza diariamente durante todo o ano, são realizadas 
ainda ações sociais em parceria com outras entidades que tenham a mesma finalidade. No ano de 
2015, a Casa do Ceará em parceria com a Associação dos que Querem Bem a Sobral e ao Distrito 
Federal e a Associação dos Filhos e Amigos de Aurora realizou a 2ª Campanha do Agasalho, que 
arrecadou  agasalhos e distribuiu  com as famílias carentes cadastradas pela instituição em um 
evento realizado no dia 20 de junho. O evento contou, ainda, com a participação dos parceiros 
que prestam serviços na Casa do Ceará e dos cursos profissionalizantes, além dos atendimentos 
médicos e odontológicos. Foi distribuído  lanche para todos e presentes, pipoca e algodão doce para 
a criançada.
 Abaixo planilha dos atendimentos realizados.
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Especialidade Quantidade

Corte de cabelo 48

Escova 16 

Manicura e pedicura 18

Design de sobrancelha 28

Assessoria jurídica 3

Acupuntura 9

Oftalmologista 10

Neurologista 11

Ginecologista 4

Odontoclinica (tratamento dentário) 55

Doação de agasalhos 600

Doação de brinquedos 300

Doação de lanche (cachorro quente e refrigerante) 800

TOTAL 1902

Presidente da Casa do Ceará, Osmar Alves de Melo 
entregando o 1º agasalho

Distribuição de lanche

Equipe de voluntários Distribuição de presentes
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Dia das crianças

 No dia 10 de outubro foi realizado pela Casa do Ceará uma ação social no Instituto ProjetoVida  
Padre Galiac na cidade satélite de São Sebastião. Além da distrituição de brindes para as crianças 
e adolescentes a entidade montou uma praça de recreação infantil com pintura de rosto, pula- pula 
e diversas atividades. Foi ofrecido corte de cabelo e massagem para o público presente. O evento 
contou com a coordenação do Diretor de Promoção Social, José Sampaio de Lacerda Júnior,  da 
Superintendnete Antonia Lucia Guimarães e da Assistente Social Ivete Simonette do Amaral e da 
colaboração voluntária dos funcionários Sue Helen Franco, Marcos Paulo Batista e Hosane Romana 
da Silva. O instituto atende 160 crianças e adolescentes carentes em estado de vulnerabilidade 
social e tem a  coordenação da Assitente Social  Micheline Fonseca.

Diretor de Promoção Social, José Sampaio de Lacerda Junior 
entregando presente.

Superintendente Antonia Guimarães entregando presente.

Crianças atendidas pelo Projeto Vida Corte de cabelo

Organizadores do evento, Diretor José Sampaio de Lacerda Junior, Superintendente Antonia Guimaães e 
Assistente Social Ivete Simonette com a Coordenadora do projeto Vida, Micheline Fonseca
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Natal Feliz na Casa do Ceará

 No dia 28 de novembro a Casa do Ceará em parceria com o SESC/DF, a Associação dos que 
Querem Bem a Sobral e ao Distrito Federal e a Associação dos Filhos e Amigos de Aurora, realizou 
seu 3º Natal Feliz. O evento foi um sucesso. O  SESC montou vários jogos infantis, cama elástica, 
que fez um sucesso com a criançada, montou ainda tenda de artesanato, biblioteca infantil e um 
trailer de odontologia. Foram prestados atendimentos médico, odontológico, assessoria jurídica, 
massagem, corte de cabelo, manicura e pedicura, design de sobrancelha, além da distribuição de   
cestas básicas, foram distribuídos também brinquedos pelo Papai Noel e Mamãe Noel,  algodão 
doce e pipoca para a garotada. 
 Abaixo planilha dos  atendimentos  prestados pela Casa do Ceará.

ESPECIALIDADES TOTAL DE ATENDIMENTOS

Cabeleireiro escova 12

corte 48

Manicura e Pedicura 14

Assessoria jurídica 14

Odontoclínica 42

Massoterapia Massagem relaxante 3

Quick massage 55

Policlínica Ginecologista 6

Oftalmologista 9

Clínico geral 7

Tenda de saúde Aferição de pressão 120

Glicemia 123

Acupuntura 4

Doação de lanche e brinquedos 700

Doação de cestas básicas 500

Lanche (cachorro quente e refrigerante) 1.200

TOTAL 2.857
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Abrindo o evento, o Presidente da Casa do Ceará, Osmar Alves de 
Melo, fez a entrega da 1ª cesta básica.

Diretor de Promoção Social José Sampaio Lacerda Júnior e Francisca 
das Chagas moradora da cidade Estrutural

Equipe organizadora do evento Presidente da Casa do Ceará, Osmar Alves de Melo, fazendo 
a entrega de brinquedos.

Café da manhã Distribuição de algodão doce

Tenda de corte de cabelo Quick Massage.
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Presidente de Honra da AQQB Carlos Aguiar,  Presidente da AQQB 
Elaudy Aguiar Ferreira, Presidente da Casa do Ceará 

Osmar Alves de Melo, Assistente Gerente do Sesc do Gama Sófocles 
Neto, Superintendente Antonia Guimarães, Diretor de Educação e  

CulturaVicente Magalhães, Professora Lúcia Garcia, Vice-Presidente 
da AFA Francisco Assis Filho, Presidente da AFA Manoel Macedo, 

Diretor de Saúde Francisco Machado.

Atendimento de Manicura e Pedicura.

                                    
Atendimentos realizados pelo SESC/DF:

Atividades Total de atendimentos

Capoterapia, pintura de rosto, tobogã gigante,cama elástica, Ping 
Pong, totó , jogos de tabuleiro (dominó,dama e xadrez), Pintura livre 
e leitura de gibis, dama gigante e  xadrez

5200

Espaço Sustentabilidade com oficinas de desinfetante, sabonete 
líquido  e amoeba. Oficinas de Trabalhos Manuais com materiais 
recicláveis,Oficinas de musica(flauta) e Oficina artística(pintura )

1.202

TRAILER MÓVEL: Procedimentos realizados (Extração e 
Restauração). 20

ORIENTAÇÃOES EM GRUPOS: Palestra sobre a Dengue e câncer 
de Próstata, Orientação  em saúde Bucal e escovação supervisionada 1.200

Total de atendimentos 7.622

Jogo de ping e pong - Sesc Jogo de totó - Sesc
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Jogo de ping e pong - Sesc Jogo de totó - Sesc

14. CULTURA

 As atividades culturais da Casa do Ceará foram as primeiras a serem implantadas desde 
a sua fundação em 1963, com a finalidade de divulgar as tradições, artes e costumes cearenses, 
pretendendo atingir estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas na cultura e nos costumes da 
região nordestina. O Departamento também viabiliza essa divulgação através do apoio a lançamento 
de discos e livros de autores do Ceará, enfatizando o potencial cultural desses artistas.
 A Instituição conta com um Museu de Artes e Tradição do Nordeste Maria Calmon Porto, que 
possui peças de uso tradicional da região nordestina; a Biblioteca Padaria Espiritual, a Biblioteca 
Mauro Benevides, e o Centro de Estudos Colombo de Souza; Pinacoteca Álvaro Lins cavalcante, 
jornal mensal “Ceará em Brasília”, com ênfase cultural sobre obras e autores conterrâneos; 
Galeria de Artes Plásticas com um acervo de 181 peças de pintura em tela de autores cearenses e 
esculturas de madeira; e Folclore com acervo de discos, indumentárias e alegorias, que viabilizam 
apresentações de folguedos tradicionais nordestinos.

Funcionária Fátima Azevedo, responsável pelo museu Pinacoteca
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Reinauguração da pinacoteca e museu

Pinacoteca 

 No dia 23 de julho foi reinagurada a Pinacoteca, que recebeu o nome do segundo Presidente 
da Casa do Ceará, Álvaro Lins Cavalcante,  com uma exposição  de maquetes artesanais de seu 
filho,  o Artista Plástico Pedro Gadelha.

Maquetes Artesanais Descerramento da placa

Presidente da Casa do Ceará, Osmar Alves de Melo, 1ª Dama do DF 
Marcia Rollemberg com o Artista Plástico Pedro Gadelha.

               
Museu

 No dia 28 de outubro foi reinagurado o museu, que recebeu o nome da ex-presidente da Casa 
do Ceará,  Maria Calmon Porto. Na oportunidade o Presidente da Casa, Osmar Alves de Melo, 
ressaltou a importância do trabalho de Dona Meire, como era carinhosamente chamada por todos 
da Casa do Ceará, em prol dos serviços assistenciais da instituição.
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Presidente Osmar Alves de Melo e o filho da homenageada, Luciano 
Calmon Porto descerrando a placa do museu

Pedro Porto, Lucas Porto, Luciano Calmon Porto e 
Osmar Alves de Melo.

EVENTOS

Missa de São José

 Anualmente, no dia 19 de março, a Casa do Ceará celebra a missa em homengem ao Padroeio 
do Ceará, São José.  No ano de 2015, a missa foi celebrada pelo Padre José Edimir  da Paróquia 
Nossa Snhora das Graças e contou com a presença de mais de 100 pessoas.
             

Fiéis Comunhão

         
Entrega de títulos honoríficos

 A entidade homenageia todos os anos as pessoas que mais colaboraram com suas atividades 
assistenciais no exercício anterior . Em um evento realizado no dia 08 de abril, a instituição 
fez a entrega de títulos de Sócio Honorário à Presidente da Associação dos Filhos e Amigos de 
Aurora, Maria Djanira, o Associado Francisco Albery Mariano, à Secretária Adjunta da Secretaria 
de Desenvolvimento Humano e Social, Riane Natália Soares, à Arquiteta Priscila Araújo, título 
de Sócio Benemérito ao Presidente da Associação dos que Querem Bem a Sobral e ao Distrito 
Federal, Elaudy Aguiar e ao Diretor de Educação e Cultura da Casa do Ceará, Vicente Nunes de 
Magalhães. Entregou, ainda, o título de Sócio Emérito aos Empresários  Elson Cascão, Antonio 
Matias, Francisco Hubner Carneiro e Miguel Soares Frota.
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Presidente da Casa, Osmar Alves de Melo entregando o título 
de sócio emérito ao empresário Elson Cascão.

Homenageados Maria Djanira e Vicente Magalhães 
com seus amigos e familiares.

Assistente Social Ivete Simonette, Conselheira Maria Aurea, Superintendente Antonia Guimarães, Sócio Honorário da Casa, 
Albery Mariano e sua esposa, Cleuza Mariano e o 2º Vice –Presidente Adirson Vasconcelos.

Festa junina

 No dia 13  de junho,  a Casa do Ceará  realizou sua tradicional festa junina com a presença 
de cerca de 3.000 pessoas. A animação da festa ficou por conta do Trio Siridó e da Dupla Sertaneja 
Denys e Paulo, além da quadrilha junina Num Só Piscar que abrilhantou o evento. Na praça de 
alimentação foram montadas cerca  de 15 barracas de comidas típicas para atender ao público 
que passou pela festa. A grande atração do evento foi a abertura do bazar de produtos doados pela 
Receita Federal que fez um sucesso. 

Apresentação da Dupla sertaneja Denys e Paulo Apresentação da quadrilha junina “Num Só Piscar”
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Público Apresentação do Trio Siridó

Presidente Osmar Alves de Melo saudando o público Bazar de produtos doados pela Receita Federal

Eleição da nova diretoria   da Casa do Ceará (gestão 2015/2019)    
                             
 A nova Diretoria e Conselho Fiscal da Casa do Ceará foram eleitos  em 19 de setembro de 
2015, para cumprir mandato de 4 anos, a partir do dia 01 de outubro de 2015. Osmar Alves de Melo 
foi reeleito, por unanimidade pelos associados da instituição,  para atuar como Presidente À frente 
da nova diretoria. 

Votação do Presidente reeleito Osmar Alves de Melo. Votação do 1º Vice- Presidente eleito, Estenio Campelo.
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Osmar Alves de Melo com sua esposa Ivete de Melo e seus irmãos 
Maria Dolores e José de Melo

Presidente reeleito,  Osmar Alves de Melo, 
com os associados da Casa. 

Aniversário da Casa do Ceará 

     Um jantar de comemoração aos 52 anos da Casa do Ceará, foi realizada uma homenagem 
aos funcionários que trabalham há mais de 20 anos na instituição com a entrega do Troféu Casa 
do Ceará. Foram homenageados os colaboradores Jenilson José, Maria de Fatima Ramos, José 
Rodrigues, Eloisa Marques, Jacira Neto Bubanz e Neuza Saraiva. 

Presidente Osmar Alves de Melo entregando o Troféu 
Casa do Ceará à funcionária Fátima Ramos.

Funcionários homenageados.

 
Ceia Natalina dos idosos

      Em um evento realizado no dia 05 de dezembro, a Casa do Ceará ofereceu um jantar em  
comemoração à chegada do Natal aos idosos atendidos pela entidade e seus familiares. O evento 
foi um sucesso. Contou com a participação do Coral do Tribunal de Contas do Distrito Federal com 
seu brilhantismo, contou, ainda, com a apresentação de dança flamenca da Companhia de Dança 
Rafael Cortez e com  o forró de Dona Gracinha que animou a platéia ao som de sua sanfona.
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Idoso Benedito Soares e família Idoso Francisco de Assis e família.

Confraternização de Natal

 Encerrando o ano, a Casa do Ceará não podia deixar de agradecer a todos os seus colaboradores 
que trabalham diariamente para o sucesso e crescimento da instituição. Em um churrasco de 
confraternização natalina oferecido pela  Casa no dia18 de dezembro aos seus funcionários, o 
Presidente da instituição, Osmar Alves de Melo, agradeceu a colaboração de todos durante o ano 
de 2015, destacando a importancia do trabalho de todos para o crescimento da Casa. Em seguida, 
foi realizado um sorteio de 25 cestas básicas.

Presidente do Conselho Fiscal, Evandro Pedro Pinto, Superintendente 
Antonia Guimaães e Presidente, Osmar de Melo, saudando 

os funcionários.

Funcionários da Casa do Ceará

Homenagens à Casa do Ceará

 Em 2015 a Casa do Ceará recebeu duas homenagens: uma Moção de Louvor da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal de propositura do Deputado Bispo Renato, pelos relevantes serviços 
prestados à população idosa do Distrito Federal. Em outra oportunidade, a instituição recebeu 
uma Menção Honrosa do Governo do Distrito Federal em Homenagem ao Dia Internacional do 
Voluntariado, em reconhecimento ao relevante trabalho social desenvolvido pela entidade em prol 
das pessoas, grupos e comunidades mais vulneráveis da sociedade e a colaboração para construção 
de uma cidade mais humana e solidária.
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1ª Dama do DF, Márcia Rollemrg, Presidente da Casa do Ceará, 
Osmar Alves de Melo e o Governador do DF Rodrigo Rollemberg

Moção de Louvor da Câmara Legislativa do DF.

15. BAZAR
 
 No ano de 2015, a Casa do Ceará recebeu da Secretaria de Fazenda da Receita Federal, 
doação de uma carreta  de materiais apreendidos. A entidade realizou um grande bazar que teve 
abertura no dia 13 de junho, na festa junina, tendo duração durante todo o ano. Toda a receita do 
bazar foi aplicada nas obras sociais da instituição, o que possibilitou também uma pequena reforma 
na odontoclínica da Casa. 
 No final do ano, foram doados também pela Receita Federal dois veículos à entidade, sendo 
um Fiat Strada ano 2005 e um Astra Sedan ano 2002, que serão utilizados no recolhimento de 
doações para a Casa.

Chegada da mercadoria Bazar

Reabertura do bazar Chegada dos veículos
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16. AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

 Aos amigos, pela ajuda que permite a concretização das nossas finalidades e, em especial, 
às entidades parceiras como a Associação dos que Querem Bem a Sobral e ao Distrito Federal, 
Associação dos  Filhos e Amigos de Aurora, Grupo Cascol,  SESC/DF, Receita Federal do Brasil, 
Só Reparos e Campelo Bezerra Advogados Associados pela participação em todos os eventos 
sociais da Casa do Ceará. Aos  diretores  e funcionários, cuja dedicação e esforço permitiram que 
a Casa do Ceará em Brasília continuasse prestando relevantes serviços à sociedade brasiliense no 
ano de 2015, nossos sinceros agradecimentos.
 Agradecemos especialmente ao Presidente do Conselho Fiscal, Evandro Pedro Pinto, pela 
valiosa dedicação à entidade enquanto Diretor Administrativo-Financeiro (gestão 2011/2015).

Osmar Alves de Melo
Presidente

Antonia Lucia Guimarães Aguiar
Superintendente

17. Declaração

Entidade Civil

1. Identificação
Nome: Casa do Ceará em Brasília
Endereço Completo da Sede: SGAN – Quadra 910 – conj F – CEP: 70.790-100
CNPJ: 00.096.933/0001-24

2. Informaçoes Bancárias: 
Banco do Brasil
Agencia: 1236-X
Conta: 15.212-9

Responsável pela Aplicação dos Recursos
Nome: Osmar Alves de Melo
RG: 087353
Órgão Expedidor: SSP/DF
Data da Expedição: 05/11/2007
Endereço Residencial: SHIN QI 02 CONJ 07 CASA 09.

                Declaro, para os devidos fins, que esta entidade se compromete a aplicar integralmente 
os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações 
ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o 
responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade está ciente de que a 
falsidade na prestação destas informações o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para 
ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária.

Brasília- DF, 18 de março de 2016.

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Nome: Osmar Alves de Melo

CPF: 000.596.091-68
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ANEXO II À PORTARIA NORMATIVA N.°303, DE 29 DE JANEIRO DE 2014

LISTA DOS MEMBROS DA DIRETORIA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE

Folha n° ____________

Nome da entidade: CASA DO CEARÁ

N° 01 Nome: OSMAR ALVES DE MELO 
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 00.596.091-68     Mandato: 01 / 10  / 2015        a       30 / 09 /2019
Profissão: ADVOGADO
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO 
Endereço residencial: SHIN QI 02 conjunto 07 casa 09 – Lago Norte
Endereço profissional:-
Telefones para contato:3468-2213 E-mail: Antonia.lucia@ymail.com

N° 02 Nome: JOÃO ESTENIO CAMPELO BEZERRA 
Cargo: 1° VICE-PRESIDENTE 
CPF: 023.881.971-04  Mandato: 01 / 10  / 2015          a       30 / 09 /2019
Profissão: ADVOGADO
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO 
Endereço residencial: SQS 211 Bloco 1 apto 602 – Brasília – DF
Endereço profissional:-
Telefones para contato:3323-2000 / 9981-3939 E-mail: jebezerra@brturbo.com.br

N° 03 Nome: JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS
Cargo: 2° VICE-PRESIDENTE
CPF: 004.135.771-04      Mandato: 01 / 10  / 2015          a       30 / 09 /2019
Profissão: ADVOGADO
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: DIVORCIADO
Endereço residencial: SQN 214 – Bloco 1 – Aptº. 201  – Brasília – DF
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 8161-1633

N° 04 Nome: FRANCISCO MACHADO DA SILVA 
Cargo: DIRETOR DE SAÚDE
CPF: 001507623-72     Mandato: 01 / 10  / 2015          a       30 / 09 /2019
Profissão: MÉDICO
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO 
Endereço residencial: SQS 313 BL. D APT°60 ASA SUL
Endereço profissional:-
Telefones para contato:9216-9055 E-mail: framachado@gmail.com

N° 05 Nome: LUIZ GONZAGA DE ASSIS
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 042.304.691-87      Mandato: 01 / 10  / 2015         a       30 / 09 /2019
Profissão: CONTADOR
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO 
Endereço residencial: SQS 208 – BL. E – Aptº. 301 – Brasília – DF
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 8187-2262/9976-3320
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N° 06 Nome: JOÃO BOSCO SERRA E GURGEL
Cargo: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CPF: 012.510.407-30    Mandato: 01 / 10  / 2015          a       30 / 09 /2019
Profissão: JORNALISTA GRADUADO EM SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
Nacionalidade: BRASILEIRA    Estado civil: CASADO
Endereço residencial: SQS 316 BL E APTO 606
Endereço profissional: -
Telefones para contato: 3321-5611/3326-7089 E-mail:gurgel@cruiser.com.br

N° 07 Nome: JOSÉ SAMPAIO DE LACERDA JÚNIOR 
Cargo: DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL
CPF: 067.890.051-53      Mandato: 01 / 10  / 2015          a       30 / 09 /2019
Profissão: ECONOMISTA
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO 
Endereço residencial: Condomínio Privê I Q 01 CJ G lote 10
Endereço profissional:-
Telefones para contato:9977-7444/3327-2875 E-mail: jslj@uol.com.br

N° 08 Nome: VICENTE NUNES DE MAGALHÃES 
Cargo:DIRETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CPF:002.025.503-97    Mandato: 21/01/2015 a 30/09/2019
Profissão: PROFESSOR
Nacionalidade:BRASILEIRA   Estado civil: CASADO
Endereço residencial: SHIN QL 08 CJ 05 CASA 17
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 3368-9426/9648-2450/9691-4910 E-mail:magalano@brturbo.com

N° 09 Nome: MARIA MADALENA DA SILVA CARNEIRO
Cargo:DIRETORA  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
CPF: 126.481.404-68  Mandato: 24/11/2015 a 30/09/2019
Profissão: ADVOGADA
Nacionalidade:BRASILEIRA    Estado civil: DIVORCIADA
Endereço residencial: SHCGN 708, Bloco P – apto 405– Asa Sul– Brasília – DF
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 9270-0720

N° 10 Nome: CARLOS EULER CURRLIN PERPETUO
Cargo:DIRETOR DE OBRAS
CPF:004.070.461-00    Mandato: 24/11/2015 a 30/09/2019
Profissão:ARQUITETO
Nacionalidade:BRASILEIRA    Estado civil: CASADO
Endereço residencial: QD SQS 316 BLOCO E AP 606
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 3329-0494/8119-7085 

N° 11 Nome: JOÃO RODRIGUES NETO
Cargo: DIRETOR JURÍDICO  
CPF: 032.718.621-68 Mandato: 01/10/2015 a 30/09/2019
Profissão: ADVOGADO
Nacionalidade: BRASILEIRA   Estado civil: CASADO
Endereço residencial: SQSW 102 BL D APTO 504     
Endereço profissional:-
Telefones para contato: 3225-5720/9981-3838

Declaro que são verdadeiras as informações acima.

Osmar Alves de Melo
Presidente




