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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 Título do Projeto: IIDPS Sobre Rodas 

Período de Execução Total do Projeto: 03 meses 

Início: Novembro/2018  Término: Janeiro/2019 

Local de execução do projeto: Ceilândia e São Sebastião 

Total de crianças e/ou adolescentes atendidos no Projeto: 340 

 

3.2 Linha de Ação do Edital 

Eixo IX – Desenvolvimento e Sustentabilidade Institucional 
1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do 

objeto; 
2. Serviços de adequação do espaço físico com obra e ou reforma de estrutura voltada 

à melhoria da qualidade e facilitação de ações com crianças e adolescentes 
 

3.3 Identificação do Objeto 

O projeto IIDPS Sobre Rodas é uma iniciativa do Instituto Inclusão de Desenvolvimento e 
Promoção Social – IIDPS para fortalecimento institucional com vistas ao auxílio da promoção de 
acesso ao acolhimento, cultura, lazer, esporte e formação para a vida profissional de crianças e 
adolescentes residentes na Ceilândia e em São Sebastião ou em situação de rua no DF. 

Considerando a grande demanda por serviços sociais existente nessas regiões, o IIDPS, em 
parceria com a SEDESTMIDH e com o CDCA/DF, em 2018, iniciou suas atividades de 
atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua ou de crianças em situação de risco 
social em Ceilândia e em São Sebastião, oferecendo serviços de acolhimento e de esporte, lazer, 
cultura e formação social. 

As parcerias firmadas com o poder público foram registradas conforme segue abaixo: 

• Projeto Girassol – Parceria com o CDCA/DF – Processo SEI Nº 0417-000291/2017 
• Serviço de Acolhimento para Família/Pessoas em Situação de Rua – Parceria com 

SEDESTMIDH – Processo SEI Nº 00431-00010780/2018-18 

Ambos os projetos possuem duração de execução de 12 meses ou mais nos quais o público de 
crianças e de adolescentes será o maior beneficiário das políticas acima identificadas. 

Considerando o disposto no Edital de Chamamento Público 05/2018, em suas disposições finais, 
nas quais se lê: 

“16.4 Os projetos com despesas aprovadas de auxílio Investimento deverão 
apresentar ações e serviços com criança e adolescente vinculados, bem como 
demonstrar a duração de período que justifique o seu objeto, para tal, será 
admitido o financiamento da execução das ações e serviços vinculados ao 
objeto apresentados com recursos próprios e ou oriundo de outras parcerias, 
inclusive de financiamento continuado de outras políticas públicas.” [grifos 
nossos] 



 

a administração pública está priorizando o trabalho intersetorial, na busca de somar esforços de 
diversas secretarias para aplicação efetiva, eficiente e eficaz dos recursos públicos no 
desenvolvimento social de sua população. 

Dessa forma, indo em direção ao desejo da Administração Pública, o IIDPS apresenta suas 
iniciativas combinadas para propor um salto adiante na efetividade de seu trabalho, 
compartilhando esforços e recursos na promoção de alternativas para crianças e adolescentes no 
Distrito Federal. 

Para fortalecer a capacidade de atendimento desse público nas parcerias já em andamento, o 
IIDPS mobilizou seus esforços na transformação da mobilidade urbana de seus atendidos, 
priorizando o investimento em alternativas para permitir que crianças e adolescentes tenham 
maior possibilidade de frequentar e ocupar o espaço público no DF, com o conforto, segurança e 
praticidade que merecem. 

Além da mobilidade, o presente projeto quer garantir que haja suficientes oportunidades de 
crianças das regionais atendidas realizarem intercâmbio cultural e convivência cidadã, o que 
pode estimular sua capacidade de trabalho em grupo, senso crítico, empatia e formação de redes 
de apoio. 

O projeto realizará atividades ao longo de 03 meses consecutivos, sendo composto por duas 
diferentes áreas de atuação:  

a. Compra de veículos (vans e carro); 
b. Adequação de espaço físico voltado à prática esportiva. 

As aquisições e adequações atenderão diretamente até 340 pessoas das áreas selecionadas, sendo 
majoritariamente crianças de 06 a 14 anos e adolescentes de 15 a 17.  

 

3.4 Justificativa da Proposição 

Os indicadores socioeconômicos de São Sebastião e da Ceilândia são, de maneira geral, similares. 
Eles indicam uma série de vulnerabilidades associadas ao perfil escolar, de renda e de 
oportunidade de acesso a serviços públicos de qualidade das famílias residentes nessas áreas. 

Essas informações são essenciais para que caracterizar a ampla variedade de oportunidades que 
são negadas às crianças e adolescentes dessas RAs, de maneira que a intervenção aqui proposta 
se justifica pela necessidade identificada de mobilização de recursos públicos para efetivação de 
políticas de inclusão que oportunizem novas maneiras de reescrever a trajetória de tantas 
crianças e adolescentes que nasceram e são criadas nessas localidades vulneráveis. Além disso, 
evidencia a necessidade de preparar os próprios adolescentes e jovens para o exercício do 
protagonismo no âmbito das políticas para a criança e o adolescente. 

Os dados foram apresentados considerando cada uma das áreas a serem atendidas pelo Projeto: 
i) Ceilândia e ii) São Sebastião. 

3.4.1 Indicadores socioeconômicos de Ceilândia 

Segundo a PDAD – CODEPLAN 2015, a cidade da Ceilândia surgiu em decorrência da 
Campanha de Erradicação de Favelas – CEI, que foi o primeiro projeto de erradicação de favelas 
realizado no Distrito Federal pelo governo local. As remoções para a nova cidade foram iniciadas 
em 27 de março de 1971, estabelecendo a data de sua fundação a partir da transferência de, 



 

aproximadamente, 80.000 moradores das favelas da Vila do IAPI, Vila Tenório, Vila Esperança, 
Vila Bernardo Sayão e Morro do Querosene. 

O Setor Habitacional Sol Nascente e a Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Pôr do 
Sol na Região Administrativa da Ceilândia foram criados pela Lei Complementar Nº 785, de 14 
de novembro de 2008. A área do Setor Habitacional Sol Nascente localiza-se entre os Setores “P” 
Sul, “P” Norte e Quadras QNQ da Cidade da Ceilândia, em terreno de concessão de uso que foi 
fracionado de forma irregular a partir da década de 1990 e de forma mais intensificada a partir 
de 2000. 

De acordo com os dados do PDAD 2015, realizado pela CODEPLAN, a população de Pôr do Sol e 
Sol Nascente totaliza 94.199 pessoas. Na mesma pesquisa, identificou-se que 49,55% da 
população é do sexo feminino, enquanto 50,45% da população é do sexo masculino. 

Em Pôr do Sol e Sol Nascente, 27, 84% da população é formada por crianças de 0 a 14 anos, 
enquanto 8,95% são de adolescentes de 15 a 18, totalizando 36,79%, o que seria o recorte mais 
próximo do público alvo das políticas para crianças e adolescentes, conceitualmente considerados 
até a idade de 17 anos. Da população dessa localidade, 61,06% se considera parda, sendo a 
segunda autodeclaração mais recorrente a categoria Branca, com 33,12% do total. 

A região ainda se caracteriza por uma grande população migrante de outros estados, o que 
equivale a 47,14% da totalidade de moradores do Pôr do Sol e Sol Nascente. Dentre os migrantes, 
se destaca a participação de Bahia, Maranhão e Piauí como estados emissores, prioritariamente 
por motivo de acompanhar parentes e a procura de oportunidades de trabalho. 

O nível médio de escolaridade da população de Pôr do Sol e Sol Nascente é o Fundamental 
Incompleto, que corresponde a 38,96% dos entrevistados. Em seguida, predominam aqueles com 
Ensino Médio Completo, 21,89% da população. Nível Superior completo somente tinham 2,95% 
da população local, conforme dados da CODEPLAN 2015. É o que se vê detalhadamente no 
quadro abaixo. 

 Quanto ao local de estudo, cerca de 90% da população estuda na própria região de Ceilândia, 
sendo que, em Pôr do Sol e Sol Nascente, 98,53% afirmaram não frequentar nenhum curso além 
das aulas regulares da escola, a exemplo de cursos de línguas, cursos preparatórios para 
concursos e vestibular, entre outros. Quanto ao acesso à internet, nessas áreas específicas de 
Ceilândia, 44,94% dos moradores não possuem nenhum tipo de acesso à internet.  

A participação social das comunidades de Sol Nascente e de Pôr do Sol é muito pequena, 
demonstrando a necessidade de melhor trabalhar a articulação da sociedade civil para garantia 
de direitos, principalmente no que tange às necessidades das crianças e adolescentes nessas 
áreas. O quadro abaixo apresenta a realidade verificada ela PDAD 2015. 

 Ressalta-se, dentre os participantes de alguma organização comunitária, a importância dos 
grêmios estudantis, responsáveis pela segunda maior recorrência em categorias de mobilização 
social. Os grêmios estudantis captam uma importante disponibilidade da criança e do adolescente 
em se engajar nas causas comunitárias, o que aponta para a tendência de adesão desse público a 
atividades alternativas ao turno regular da escola, desde que as oportunidades sejam oferecidas 
de forma interessante, regular e bem estruturada. 

O predomínio em Pôr do Sol e Sol Nascente é de pessoas com atividades remunerada (50,38%), 
verificando-se um percentual de 8,56% de desempregados. Chama atenção também a quantidade 
de estudantes, 21,94%, evidenciando a característica jovem da população local. Sobre o tipo das 



 

atividades realizadas por quem tem atividade remunerada, a maior parte está associada ao setor 
de comércio (31,61%), seguido da relevante participação dos empregados em serviços gerais 
(27,42%). 

Quando considerada a renda familiar da região, a maioria dos moradores de Pôr do Sol e Sol 
Nascente, a maioria está na categoria de 2 a 5 salários mínimos, seguido da categoria 1 a 2 s.m 
e, finalmente, a categoria Até 1 s.m. É o que se vê detalhadamente no quadro abaixo. 

 Sabe-se que há uma estreita relação entre o perfil de escolaridade e o perfil de renda familiar no 
Brasil. A predominância do perfil escolaridade de ensino fundamental incompleto é um indicador 
importante para compreender a vulnerabilidade das famílias residente nessas localidades no que 
diz respeito à renda, o que se desdobra para outras esferas da reprodução da vida social da 
comunidade de Pôr do Sol e de Sol Nascente. 

Em relação aos responsáveis pelo domicílio, em Pôr do Sol e Sol Nascente, 18,5% dos domicílios 
são de responsabilidade da mulher. Ao analisar a escolaridade, observa-se que 3,34% possuem 
nível superior completo, incluindo curso de especialização, mestrado e doutorado.  Cerca de 41% 
têm ensino fundamental  incompleto  e  27,83%  dos  responsáveis  pesquisados  possuem  nível  
médio completo. Quanto aos analfabetos,  foi  registrada  ocorrência  de  5,17%  entre  os  
responsáveis pelos domicílios. O perfil escolar do responsável pelo domicílio revela possíveis 
tendências de vulnerabilidades às quais estão sujeitas as famílias.  

3.4.2 Indicadores socioeconômicos da São Sebastião 

Segundo a PDAD – CODEPLAN 2015, a população de São Sebastião totaliza 100.161 pessoas. 
Na mesma pesquisa, identificou-se que 50,25% da população é do sexo feminino, enquanto 49,75% 
da população é do sexo masculino. 

Em São Sebastião, 31% da população é formada por crianças e adolescentes de 0 18 anos, o que 
seria o recorte mais próximo do público alvo das políticas para crianças e adolescentes, 
idealmente considerados até a idade de 17 anos. Da população dessa localidade, 58,47% se 
considera parda, sendo a segunda autodeclaração mais recorrente a categoria Branca, com 
32,58% do total. 

A região ainda se caracteriza por uma grande população migrante de outros estados, o que 
equivale a 53,84% da totalidade de moradores de São Sebastião. Dentre os migrantes, se destaca 
a participação de Minas Gerais, Bahia e Maranhão como estados emissores, prioritariamente por 
motivo de acompanhar parentes e a procura de oportunidades de trabalho. 

O nível médio de escolaridade da população de São Sebastião é o Fundamental Incompleto, que 
corresponde a 38,85% dos entrevistados. Em seguida, predominam aqueles com Ensino Médio 
Completo, 21,78% da população. Nível Superior completo tinham 8,16% da população local, 
incluindo aqueles com especialização, mestrado e/ou doutorado, conforme dados da CODEPLAN 
2015. Analfabetos foram 2,47% dos entrevistados em 2015. É o que se vê detalhadamente no 
quadro abaixo. 



 

 
Quanto ao local de estudo, cerca de 68,44% da população estuda na própria região de São 
Sebastião, sendo o Plano Piloto a alternativas mais comum para usufruto de serviços de educação 
(25,02). De toda a população local, 97,82% afirmaram não frequentar nenhum curso além das 
aulas regulares da escola, a exemplo de cursos de línguas, cursos preparatórios para concursos e 
vestibular, entre outros. Quanto ao acesso à internet, em São Sebastião, 46,89% acessam no 
computador de casa, enquanto 46,89% dos moradores não possuem nenhum tipo de acesso à 
internet.  

A participação social da comunidade de São Sebastião é muito pequena, demonstrando a 
necessidade de melhor trabalhar a articulação da sociedade civil para garantia de direitos, 
principalmente no que tange às necessidades das crianças e adolescentes nessas áreas. O quadro 
abaixo apresenta a realidade verificada ela PDAD 2015. 

 
Ressalta-se, dentre os participantes de alguma organização comunitária, a baixa relevância 
estatística dos grêmios estudantis, responsáveis pela menor recorrência em categorias de 
mobilização social. Os grêmios estudantis captam uma importante disponibilidade da criança e 
do adolescente em se engajar nas causas comunitárias, o que aponta para a necessidade de 



 

fortalecer a adesão desse público a atividades alternativas ao turno regular da escola, garantindo 
que as oportunidades sejam oferecidas de forma interessante, regular e bem estruturada. 

O predomínio em São Sebastião é de pessoas com atividades remunerada (52,42%), verificando-
se um percentual de 9% de desempregados. Chama atenção também a quantidade de estudantes, 
20,47%, evidenciando a característica jovem da população local. Sobre o tipo das atividades 
realizadas por quem tem atividade remunerada, a maior parte está associada aos empregados no 
setor comerciário, 37,17%, seguida da relevante participação dos serviços gerais, com 12,69% do 
total e também dos serviços domésticos, 12,02%. 

Quando considerada a renda familiar da região, a maioria dos moradores de São Sebastião está 
na categoria de 2 a 5 salários mínimos, seguido da categoria 1 a 2 s.m e, finalmente, a categoria 
5 a 10 s.m. É o que se vê detalhadamente no quadro abaixo. 

 
Chamam atenção os dados referentes à renda domiciliar média mensal e a renda per capita média 
mensal de São Sebastião. Considerando a renda média mensal auferida pelos moradores, os 10% 
mais ricos absorvem 27,27% da renda, e os 10% de menor poder aquisitivo detêm apenas 1,83%. 
O Coeficiente de Gini é de 0,354. 

 
Em relação aos responsáveis pelo domicílio, na São Sebastião, 32,51% dos domicílios são de 
responsabilidade da mulher. Ao analisar a escolaridade, observa-se que  41,46%  possuem  nível  
fundamental incompleto  e  26,96% têm nível médio completo. Dos domicílios pesquisados, 
12,05% possuem nível superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado. Quanto 
aos analfabetos,  foi  registrada  ocorrência  de  4,61%  entre  os  responsáveis pelos domicílios. 

... 

Tendo em vista a grande variedade de aspectos de vulnerabilidade que marcam a realidade das 
crianças e adolescentes do São Sebastião e da Ceilândia, é preciso viabilizar alternativas que 
permitam a esses sujeitos novas possibilidades de desenvolvimento de suas capacidades 
cognitivas, emotivas, e sociais. A possibilidade de desenvolver novas capacidades a partir de 
vivências esportivas, culturais e de preparação para o mercado de trabalho é uma importante 
alternativa para promover mudanças que, em última instância, podem proporcionar mudanças 
que impactem positivamente e em longo prazo as suas vidas. 



 

Essa é a principal contribuição que o IIDPS pretende proporcionar aos beneficiários ali atendidos. 
Com uma equipe multidisciplinar e integral, o Instituto pretende proporcionar as atividades 
finalísticas às crianças e adolescentes atendidos, além do necessário acompanhamento 
psicossocial que toda intervenção em comunidades em situação de vulnerabilidade necessita.  

Para melhor instrumentalizar o trabalho das parcerias já em desenvolvimento, o Projeto IIDPS 
Sobre Rodas foca na ampliação de sua capacidade de transitar entre os diferentes espaços de 
cultura, esporte e lazer, oferecendo a ampliação dos limites de acesso à cidade que hoje estão 
disponíveis ao seu público-alvo. Com a aequisição de veículos, o trabalho a ser realizado será mais 
completo e pleno de oportunidades, a partir das quais se poderá promover alternativas de 
inclusão que transcendem o limite do espaço das comunidades atendidas. 

 

3.5  Objetivos 

Objetivo Geral 

Fortalecer a capacidade Institucional do IIDPS para atender seu público-alvo de crianças e 
adolescentes nas cidades de São Sebastião e de Ceilândia. 

Objetivos Específicos 

a. Realizar aquisição de 02 vans de 14 lugares; 
b. Realizar aquisição de 01 carro de passeio de 07 lugares; 
c. Reformar e qualificar o espaço de prática esportiva em local de atuação na RA de São 

Sebastião. 

 

3.6  Metas 

Nº Meta Resultado 

01 Compra de vans 

- Beneficiários dos projetos realizados pelo IIDPS desfrutando de mobilidade 
no DF, com qualidade e segurança, tanto para garantir acesso às atividades 
àqueles que não podem se deslocar, quanto para promover intercâmbio entre 
as RA’s atendidas pelas ações do Instituto Inclusão. 

02 Compra de carro 
- Beneficiários e equipe técnica equipados com carro para atendimento às 
necessidades dos projetos, garantindo apoio rápido e mobilidade para 
resolução de problemas e atendimento direto e indireto aos beneficiários do 
Instituto Inclusão. 

03 Reforma e qualificação de 
espaço de prática esportiva 

- Campo de futebol reformado, com requalificação do gramado e do 
alambrado, possibilitando uma adequada prática esportiva, com qualidade e 
segurança aos adolescentes e às crianças. 

 

  



 

4. METODOLOGIA 

A metodologia do projeto IIDPS Sobre Rodas privilegia a adoção de boas práticas de compras e 
aquisições em projetos, em consonância com as legislações pertinentes, sejam em nível distrital 
ou federal. 

Para além das práticas de aquisição em projetos, serão adotados os princípios de contabilidade e 
administração financeira de recursos públicos, notadamente para a realização da prestação de 
contas do projeto. 

 

4.1 Recursos Humanos 

O presente projeto não fará contratação de pessoal. 

  



 

5- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1 - SUBVENÇÃO SOCIAL R$ 185.385,00 
5.1.1 Bens de Consumo 
Nº 

Item Descrição do item Qntd Unid.  
medida 

Valor 
unitário Valor total 

1 Grama sintética monofilamento 4 cabos torcido 
9.000 dtex 60mm com 14 batidas para campo 1539 M2 81,00 124.659,00 

2 Borracha granulada para grama sintética 8 Toneladas 930 7.440,00 
      Total   132.099,00 

 
5.1.2 Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica – não se aplica ao projeto 
5.1.3 Auxílio à Pessoa Física – não se aplica ao projeto 
5.1.4. Serviços de Terceiros – não se aplica ao projeto 
5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros – não se aplica ao projeto 
5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros– Pessoa Física – não se aplica ao projeto 

 

5.2- AUXÍLIO INVESTIMENTO R$ 386.900,00 

5.2.1 Bens Permanentes 
Nº 

Item Descrição do item Qntd Unidade de 
medida 

Valor 
unitário Valor total 

1 

Tela completa de  alambrado galvanizada com 1,65 
mm de espessura do fio, malha de 7 cm (rolo de 50 
metros de comprimento por 1 mts de altura) e  tubo 
de ferro galvanizado para alambrado, espessura de 
2”, barra de 6 metros 

20 rolos 345,00 6.900,00 

4 Van de 14 lugares para transporte de crianças e 
adolescentes 2 van 150.000,00 300.000,00 

5 Carro de 7 lugares para facilitar a logistica de 
atendimentos 1 carro 80.000,00 80.000,00 

            
      Total   386.900,00 

5.2.2 Despesas com Obra – não se aplica ao projeto 
 

 

5.3- RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO 
  Valor (R$) 

1 - Total Subvenção Social R$ 132.099,00 

2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) R$ 386.900,00 

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras) R$ 0,00 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = R$ 518.999,00 

 



 

 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Natureza de despesa - Subvenção Social (despesas de custeio) 
 

Detalhamento das ações 
1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 

 Mês 1, 2 e 3 Mês 4, 5 e 6 Mês 7, 8 e 9  Mês 10, 11 e 12 

Meta 1    - - - - 

Meta 2   - - - - 

Meta 3 

compra e troca de gramado 
sintético R$ 124.659,00 - - - 

compra de borracha para 
manutenção do gramado R$ 7.440,00 - - - 

TOTAL de Subvenção Social R$ 132.099,00 - - - 
Natureza de despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes) 

 
Detalhamento das ações 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 
 Mês 1, 2 e 3 Mês 4, 5 e 6 Mês 7, 8 e 9  Mês 10, 11 e 12 

Meta 1 compra de vans R$ 300.000,00 - - - 
Meta 2 compra de carro R$ 80.000,00 - - - 

Meta 3 compra de tela e instalação de 
alambrado R$ 6.900,00       

TOTAL de Investimento R$ 386.900,00 - - - 
      

TOTAL POR PARCELA R$ 518.999,00 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Meta Detalhamento da Ação Valor 
Duração / Mês 

Início Término 

01 
Pesquisa de mercado por melhor 
fornecedor e aquisição de duas vans. 
 

R$300.000,00 Mês 01 Mês 03 

02 

Pesquisa de mercado por melhor 
fornecedor e aquisição de um carro de 
sete lugares. 
 

R$80.000,00 Mês 1 Mês 3 

03 

Pesquisa de mercado por melhor 
fornecedor e aquisição de gramado 
sintético, borracha granulada e 
alambrado galvanizado 
 

R$138.999,00 Mês 1 Mês 03 

 
 

8- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

O monitoramento e avaliação do projeto acontecerá a partir da verificação da execução das 
aquisições e serviços elencados neste plano de trabalho, bem como por meio de detalhamento das 
atividades dos projetos realizados com apoio dos equipamentos e intervenções financiadas pelo 
IIDPS Sobre Rodas. Para essa verificação em detalhes da utilização dos equipamentos e 
benfeitorias pagos por esse projeto, o Instituto Inclusão fará envio anual ao CDCA de relatório 
de atividades dos projetos aqui relacionados apresentando a descrição de sua utilização e dos 
resultados obtidos em cada uma delas. 

Ressalta-se que os relatórios serão compartilhados ao longo do período de execução dos termos de 
fomento anteriormente citados, não sendo um novo relatório a ser elaborado no âmbito deste 
projeto. Enquanto as parcerias estiverem ativas, os relatórios serão compartilhados com a devida 
tempestividade, de forma a garantir efetivo monitoramento do usufruto e aplicação dos recursos 
oriundos do Projeto IIDPS Sobre Rodas.  



 

9 - DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova 
junto ao CDCA-DF, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito 
em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer 
órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito 
Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento, 

 

 

Brasília, DF, 12 de dezembro de 2019 

  

________________________________________ 

 Presidente 

 
    


