
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS 

CNPJ: 03.604.725/0001-87 

Endereço: Quadra 04, conjunto C, Chácara 27 

Cidade: Brasília Bairro: Varjão UF: DF CEP: 71.540-400 

Telefone (DDD): (61) 33810829   Telefone (DDD): 

E-mail da OSC:  palcoemcena@gmail.com Site da OSC: instagram.com/palcocultura 

Representante Legal (Dirigente): Francisco Pessanha Filho 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 033.197.251-49 RG/Órgão Expedidor: 150522 – SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: QE 30 CONJUNTO O CASA 31 – GUARÁ 2 – DF – CEP: 71.065-15  

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Thiago Alvarenga Fanis 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2130090 SSP DF CPF: 002.017.351-21 

Telefone (DDD): 61 981161864 Telefone (DDD): 

Email do Responsável: thiago.fanis@gmail.com 

  



 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto:  PALCO EM CENA 

Valor do Projeto: R$ 230.000,00 

Local de realização:  

Período de Execução: Novembro 2021 a Fevereiro 2022 Início: 08/11/2021 Término: 08/02/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização ( X  )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização (   )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 

ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ (extenso): Duzentos e Trinta Mil Reais 

Previsão de Atendimento: Publico em Geral  

Previsão de público direto:   8.440 (oito mil quatrocentos e quarenta) pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto:    15.000 (quinze mil) pessoas 

  

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

A associação sem fins lucrativos PALCO – COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS surgiu em 29 de 

julho de 1987 com o intuito de desenvolver, estimular e apoiar as diversas formas de expressão artística, 

cultural e folclórica; valorizar e difundir manifestações culturais e seus respectivos criadores; participar, 

incentivar movimentos e atividades comunitárias e minoritárias de preservação social, cultural e ambiental;  

Nesses mais de 30 anos de atividades a entidade passou a incluir em suas atividades a promoção de eventos 

relacionados a cultura do esporte e lazer trazendo esses como princípios básicos para a melhoria da qualidade 

de vida. A Palco - Comparsaria Primeira De Talentos foi fundada em 1987 pelo artista, diretor e dramaturgo, 

Robson Graia, com intuito de atender à sociedade em geral com a realização de projetos socioeducativos, 

culturais, esportivos, ambientais, e programas voltados à saúde da juventude negra, LGBT e periférica. 



Seguem algumas de nossas ações: 

Palco em Cena – Vivências Pretas e Periféricas; Descentralizar é a Ordem! 

Palco em Cena – Mesa Quadrada - Espaços Públicos 

Palco em Cena Oficina de Produção de Eventos Culturais 

Palco em Cena na Semana da consciência Negra; 

Palco em Cena com a NaBase Skate Escola 

Palco em Cena – Batalha do Conhecimento 

Palco em Cena para a população LGBT 

Sua sede localizada na Região Administrativa Varjão do Torto em Brasília/DF, possui em suas 

dependências, 01 Biblioteca/Museu - acervo Robson Graia - in memoriam , 02 banheiros, 01 tenda 

Multicultural, 01 área de passeio ecológico e 01 Escola de Skate, que atendem semanalmente a comunidade 

com atividades gratuitas. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realização do FESTIVAL PALCO EM CENA em formato on-line (live), com transmissão  através das 

plataformas digitais, youtube e site do festival, gravado na sede da Palco Comparsaria Primeira de Talentos, 

sediada na Região Administrativa do Varjão. 

O projeto vai promover ações gratuitas voltadas à valorização e reflexão sobre a economia criativa, 

oferecendo oficinas de capacitação, bate papo, shows e apresentações artísticas. Serão ações e atividades 

destinadas a jovens, adultos e público em geral que terão a oportunidade de entrar em contato com 

profissionais renomados e personalidades de Brasília e do Brasil. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do FESTIVAL PALCO EM CENA em formato on-line (live) com duração de 7 dias. Prevê a 

realização de 11 oficinas e 8 apresentações artísticas, com transmissão  através das plataformas digitais, 

Youtube e site do festival, gravado na sede da Palco Comparsaria Primeira de Talentos, sediada na Região 

Administrativa do Varjão. 



2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A Palco Comparsaria foi fundada em 1985 pelo ator, diretor e ativista do movimento negro, Robson Graia, 

personalidade de relevância no histórico cultural de Brasília. A iniciativa surgiu quando Robson se 

encontrou, juntamente a outros artistas, diante de uma realidade onde não havia espaços para realização de 

ações e atividades. A partir dessa perspectiva, Robson criou a Palco, hoje Palco Comparsaria Primeira de 

Talentos. Com sede própria, localizada no Varjão do Torto DF, a instituição atua com a realização de 

atividades culturais, esportivas, sociais e ambientais. 

Desta forma, o Festival Palco em Cena surge com o intuito de promover ações voltadas à valorização e 

reflexão sobre a Economia Criativa, oferecendo oficinas de capacitação e apresentações artísticas para jovens 

e adultos. Devido ao momento pandêmico que estamos vivendo, as ações serão realizadas em formato 100% 

online. O público alvo desta edição será a juventude de periferias do DF que atuam com a economia criativa. 

Em um contexto de agravamento e radicalização da crise sanitária, econômica, social e política que o país 

vem enfrentando, o projeto propõe uma estratégia multidimensional para responder aos fatores que impactam 

negativamente na inclusão dos trabalhadores jovens, já que é este o grupo que lidera o ranking de 

desemprego e um dos mais atingidos pela falta de investimentos em políticas públicas. Quando se trata de 

inclusão econômica desses trabalhadores, é essencial considerarmos outros fatores que historicamente afetam 

as desigualdades, como renda, gênero, raça e outras violações de direitos humanos a que esta população é 

submetida. 

As ações desenvolvidas pelo projeto oferecerão espaços para o aprendizado, a troca de experiência e a 

construção de redes, fortalecendo estratégias individuais e coletivas. Ao todo, serão oferecidas 11 oficinas de 

capacitação, dentre elas destacamos, a oficina de elaboração de projetos, teatro, produção de eventos 

culturais e produção musical. 

Contudo, esse projeto é de extrema importância para potencializar os trabalhadores da economia criativa 

neste momento pandêmico, pois os coletivos de periferia do DF apresentam-se como iniciativas de afirmação 

de identidades e direitos, com potencial criativo, tecnológico e de inovação. Os conteúdos, ações, produtos e 

serviços desenvolvidos pelos coletivos detém alto valor simbólico e econômico, em grande medida ignorados 

e pouco visibilizados. Porém, se mais bem valorizados e promovidos podem apontar para soluções de 

inclusão econômica das juventudes periféricas e apresentar contribuições para o conjunto da sociedade. 

ADERÊNCIA DO PROJETO À POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  

(Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012) 



O projeto é uma ação capaz de oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, com alcance social e 

concorre para o desenvolvimento da economia criativa e do Turismo. 

Tomando por um lado o Turismo como aglutinador da Economia Criativa e por outro os profissionais dessa 

cadeia produtiva, o projeto adere à Política de Turismo do Distrito  Federal numa perspectiva multidisciplinar 

e como ação estruturante que concorre para o desenvolvimento da Economia Criativa e do Turismo, tomando 

por base a Lei  4.883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a Política de Turismo do Distrito Federal:  

 

Art. 3º: 

I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social, eficiência econômica, diversidade 

cultural, proteção e conservação do meio ambiente; 

II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população da 

RIDE; 

III – mobilização, por meio da articulação de atores locais e da sociedade civil organizada no processo de 

desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente multidisciplinar, 

caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o influenciam; 

V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, para uma gestão compartilhada do 

turismo na RIDE; 

VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com enfoque na vocação de Brasília para o turismo 

cultural, cívico e arquitetônico; 

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda oriundos da 

atividade turística; 

IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação; 

X – competitividade, por meio de diversificação e especialização da oferta disponibilizada, de modo a 

atender à segmentação da demanda estabelecida no mercado turístico, e por meio da qualidade dos produtos; 



XI – especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e acadêmicas voltadas para o 

turismo, bem como da valorização e da empregabilidade dos segmentos profissionais envolvidos na atividade 

turística; 

XII – qualidade, por meio do estímulo a padrões de excelência na qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos e dos profissionais envolvidos na atividade turística, bem como por meio do combate à 

informalidade e do estabelecimento de critérios de fiscalização e de certificação de produtos e serviços; 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Estando longe de conseguirmos visualizar a evolução real do coronavírus no Brasil e, sabendo que as 

atividades que geram aglomerações de pessoas serão, de forma acertada, as últimas a retornarem à 

normalidade, solicito aprovação para que o projeto seja realizado de forma totalmente on-line. 

Importa justificar que a realização das atividades no ambiente virtual não acarreta qualquer mudança no 

objeto e metas do projeto. Ao contrário: compreendemos que o objeto e as metas do projeto em questão se 

mostram ainda mais urgentes em tempos de pandemia, quando se faz necessário o exercício de redução dos 

impactos sociais e econômicos na cadeia produtiva da cultura. Além disto o alcance das atividades será 

aumentado exponencialmente através desta alteração. 

Trabalhadores da cultura neste momento vivem desafios complexos em busca de saúde física e mental, em 

função das incertezas em relação ao futuro e do agravamento de sua situação financeira. É necessário que 

sejam desenvolvidos projetos que possam gerar renda e dar espaço para a difusão de trabalhos artísticos. 

SOBRE SER ON-LINE: 

• amplia a participação de pessoas que não moram perto do evento; 

• apesar da internet ainda não ser de acesso geral, 70% da população brasileira já tem acesso, o que 

permite dizer que eventos online são acessíveis e pode-se até dizer que demandam um custo específico 

menor pois não há gasto com transporte, alimentação, além dos ingressos serem gratuitos ou com apenas 

indicação de contribuição voluntária; 

• como a grande maioria do uso de internet é pelo celular, o acesso às atividades do Festival pode 

acontecer enquanto a pessoa faz outras coisas; 

• amplia os dias do evento, potencializando a participação e visualização; 



• as ações serão transmitidas inicialmente pelos canais de comunicação do Projeto porém depois 

ficarão à disposição e serão divulgadas em todas as redes sociais do Festival (instagram, youtube, facebook, 

etc) ampliando a divulgação e fruição do produto resultante do projeto; 

• percebe-se que meios de divulgação físicos tradicionais como panfletos, cartazes, outdoor não 

alcançam mais as pessoas, principalmente o público jovem. Ações de marketing digital, social midia, 

facebook/instagram adds se mostram muito mais efetivos. Os gastos serão repassados mais à profissionais e 

não à materiais, o que movimenta mais a cadeia produtiva e injeta diretamente maior circulação monetária; 

COMUNICAÇÃO 

A estratégia de comunicação passa por contratação de assessoria de imprensa, gerenciamento de marketing 

digital e redes sociais.  

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do projeto. A 

comunicação do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações online através da 

manutenção de um site para o projeto e realizar uma comunicação específica para as redes sociais. Além 

disto a Assessoria de Imprensa irá disparar releases e efetuar contatos com a imprensa para garantir mídia 

espontânea em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs e outros meios de Comunicação durante 

o Período de execução do projeto. As fotos e depoimentos em vídeo publicados durante o festival também 

serão utilizadas como estratégias de divulgação do projeto. 

Toda a realização do projeto se dará em ambiente virtual. 

Embora ainda haja muitos desafios para que a população brasileira tenha letramento digital e acesso de 

qualidade à internet, jovens estão cada vez mais conectados e preocupados em fortalecer projetos, ações e 

empreendimentos que tenham valores agregados. O evento online possibilita a ampliação de público e de 

intercâmbios - esta tem sido uma experiência demonstrada pela maior parte dos e das realizadoras e 

realizadores de festivais, no mundo todo. Por isso é uma tendência cada vez mais forte que esse formato 

digital e/ou híbrido tenha vindo para ficar, como forma de corresponder a uma nova demanda de mercado e 

de perfil de público. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Parlamentar: CLAUDIO ABRANTES 

Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0179 

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$230.000,00 



 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 

Realização do FESTIVAL PALCO EM CENA em formato on-line (live) com duração de 7 dias. Prevê a 

realização de 11 oficinas e 8 apresentações artísticas, com transmissão  através das plataformas digitais, 

Youtube e site do festival, gravado na sede da Palco Comparsaria Primeira de Talentos, sediada na Região 

Administrativa do Varjão. 

 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover network entre profissionais dos setores da economia criativa 

• Fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica na área técnica voltado ao suporte a eventos 

relacionados ao segmento de Turismo e Economia Criativa no Distrito Federal; 

• Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região; 

• Contribuir para os processos de profissionalização do mercado criativo do DF; 

• Contribuir para os processos de profissionalização de mão de obra; 

Além de: 

• Defender e valorizar do patrimônio do Distrito Federal; 

• Promover e difundir mão de obra local; 

• Valorização da diversidade regional; 

• Democratizar o acesso gratuito de toda a população a eventos de qualidade, promovendo   formação, 

cultura e cidadania; 

• Possibilitar a realização continuada do projeto; 

• Dinamizar a cena local proporcionando trabalho e renda à cadeia produtiva ligada à produção de 

eventos no Distrito Federal; 

• Realizar um evento de grande visibilidade local; 

• Propiciar inclusão social e democratização das atividades através de atividades gratuitas; 

• Valorizar as manifestações, ainda vista como periféricas, considerando a qualidade e o público cativo; 

• Incentivar a formação de público no DF; 

• Estimular a economia local, por meio da geração de renda; 

• Geração de mais de 50 empregos diretos e 120 empregos indiretos; 

• Realização de atividades formativas e apresentações artísticas de música para aproximadamente 

15.000 pessoas, 

• Ocupação qualificada na mídia alternativa e na mídia formal promovendo a divulgação para alcance 

de 40.000 mil pessoas. 

• Realização de atividades de formação de qualidade para 40 pessoas por oficina com 

• transmissão aberta ao público. Dessa forma, esperamos atender ao menos 440 pessoas 



  

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS E METAS QUALITATIVAS  

Na execução do projeto, como indicadores de avaliação, estão estabelecidas as seguintes metas: 

Meta 1 – CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

Etapa 1.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Coordenação Geral, Coordenação de Produção, Coordenador 

Administrativo, Produtor Executivo, Assistente De Produção 1 e Assistente De Produção 2 

ICM 100% 

Meta 2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Etapa 2.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Designer, Assessoria de Imprensa, Gerente de Redes Sociais, 

Webmaster, Fotografo, Apresentador, Mídia de Internet e Interprete de Libras 

ICM 100% 

Meta 3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

FORMATIVAS 

Etapa 3.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Serviço de Coordenador de Formação, Serviço de Assistente das 

Atividades Formativas. Cada oficineiro será contratado por período de 6 horas que incluem preparação e 

gravação da aula. 

METAS ESPECÍFICAS 

REALIZAÇÃO DE 11 OFICINAS – com as seguintes temáticas (ICM 100%)  

Oficina 1 - Artesãos - Como comercializar seus produtos através das Redes Sociais - Hora/aula e preparação 



Oficina 2 - Montagem de Portifólio e Cadastur - Como montar portfólio paraa apresentação de seus serviços e 

realizar cadastro junto ao Cadastur 

Oficina 3 - Turismo Cultural 

Oficina 4 - Produção de Eventos  

Oficina 5 - Formalização - MEI para Profissionais da Economia Criativa 

Oficina 6 - Teatro 

Oficina 7 - Dança Breaking 

Oficina 8 - Mc 

Oficina 9 - Grafitti 

Oficina 10 - DJ 

Oficina 11 - Bate papo Capoeira 

PREVISÃO DE 440 ALUNOS ATENDIDOS / 40 alunos por oficina 

ICM 100% 

Meta 4 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO  E TRANSMISSÃO 

DAS ATIVIDADES 

Etapa 4.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Sonorização, Iluminação, Técnico de Som 1, Técnico de Som 2 , 

Operador de câmera para registro das oficinas, Operador de câmera 1 para registro das apresentações artísticas, 

Operador de câmera 2 para registro das apresentação da artística, Aluguel de câmera digital para gravação em 

formato FHD das oficinas, Aluguel de câmera digital 1 para gravação em formato FHD das apresentações 

musicais , Aluguel de câmera digital 2 para gravação em formato FHD das apresentações musicais , Diretor 

de imagem, Cenógrafo, Edição de Vídeo, Operador de mesa de corte - Serviço de operação de transmissão das 

lives, Camisetas, Alimentação - para equipe 

Meta 5 – CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA APRESENTAÇÃO 

Etapa 5.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  Artistas que se apresentarão nas atividades do projeto. 

METAS ESPECÍFICAS 



REALIZAÇÃO DE 8 APRESENTAÇÕES MUSICAIS – com os seguintes artistas (ICM 100%)  

Atração Musical 1 - Sandrão -  para apresentação (2 musicos por apresentação) 

Atração Musical 2 - Jah Live - para apresentação (4 musicos por apresentação) 

Atração Musical 3 - Batidão Sonro - artistas residentes do projeto - Serão ao todo duas apresentações - para 

apresentação (3 musicos por apresentação) 

Atração Musical 4 - Rebeca Realeza - para apresentação (3 musicos por apresentação) 

Atração Musical 5 - Janna + Beladona para apresentação (1 musicos por apresentação) 

Atração Musical 6 - Forró Red Light  (2 musicos por apresentação) 

Atração Musical 7 - Nanan Matos (2 musicos por apresentação) 

PREVISÃO DE 8000 pessoas alcançadas / 1000 pessoas por apresentação 

ICM 100% 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas 
Indicadores de 

Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO 

DE EQUIPE DE PRODUÇÃO 

/ GESTÃO 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções. 

 

Planejamento das atividades 

Organização de entregáveis e 

sistematização de relatórios 

Controle Orçamentário 

 

Relatório de cada profissional das 

suas ações 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Prestação de contas do projeto 

Meta 2 - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO E 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

Contratação dos serviços para o 

desenvolvimento de suas 

funções 

Desenvolvimento de ações de 

comunicação 

Relatório de cada profissional das 

suas ações 

Registro das Atividades de 

Divulgação 

Registro da identidade visual 

 



Visibilidade na mídia 

 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

FORMATIVAS 

 

REALIZAÇÃO DE 11 

OFICINAS 

PREVISÃO DE 440 ALUNOS 

ATENDIDOS / 40 alunos por 

oficina 

 

Depoimento dos alunos 

Reatório de realização das 

atividades 

Comprovações de realização das 

oficinas 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA 

REGISTRO, CAPTAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DAS 

ATIVIDADES 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções 

 

Atividades realizadas 

Vídeos editados 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Meta 5 - CONTRATAÇÃO 

DE ATRAÇÕES 

ARTÍSTICAS PARA 

APRESENTAÇÃO 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções 

Apresentações Artisticas 

Realizadas 

Shows Transmitidos 

  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

OFICINAS E BATE PAPOS 

Serão realizadas oficinas e bate papos. As oficinas serão transmitidas on-line, gravadas na sede da instituição 

Palco Comparsaria Primeira De Talentos, seguindo todos os protocolos de segurança de combate a pandemia. 

Ao todo, serão oferecidas 11 oficinas, com 1:30h de duração cada e com capacidade para acolhimento de, no 

mínimo, 40 pessoas por oficina com transmissão aberta ao público. Dessa forma, esperamos atender ao 

menos 440 pessoas entre inscritos e não inscritos, oferecendo 16 horas e 30 minutos de conteúdo ao longo do 

projeto. As inscrições serão realizadas via formulário on-line, disponibilizadas no site e nas redes sociais do 

evento. 



Conteúdo resumido das oficinas: 

1- Artesãos - Como comercializar seus produtos através das Redes Sociais  

 

Nesta oficina será apresentado aos alunos técnicas para divulgação e comercialização de seus 

produtos através das redes sociais. Cada canal tem uma especificidade e a audiência provavelmente 

está concentrada entre uma e três plataformas. Além das postagens orgânicas que engajam e geram 

compartilhamentos, os anúncios podem servir como um complemento para as estratégias. 

 

2-  Montagem de Portifólio e Cadastur - Como montar portfólio paraa apresentação de seus serviços e 

realizar cadastro junto ao Cadastur 

 

A oficina busca desenvolver e compreender a importância de ter um portfólio para apresentação de 

seus serviços e orientará os participantes em como se cadastar junto ao Cadastur e sua importância.  

 

3-  Oficina de Turismo Cultural; 

 

A oficina busca enfatizar a importância do Turismo Cultural. Nela, faremos um estudo dos principais 

características deste segmento turístico e como adequar as suas atividades.  Links para referências 

bibliográficas e sites que oferecem informações preciosas serão compartilhados. Por último, a análise 

de estudos de caso, trazidos pela oficineira e/ou pelos alunos.  

 

4- Produção de Eventos. 

 

A oficina traz em seu escopo a produção de eventos e o uso de plataformas e aplicativos para apoiar a 

organização e criação de conteúdo para otimizar a organização do evento e a interação e engajamento 

do público. Nela, faremos um estudo dos principais procedimentos para a produção e a análise das 

etapas que podem auxiliar na produção.   

 

5- Oficina Formalização - MEI para Profissionais da Economia Criativa. 

 

Um dos grandes gargalos dos profissionais da Economia Criativa é a formalização de suas atividades. 

Esta oficina irá abordar esse tema e orientar os participantes sobre a importância da formalização e 

como se tornar Micro Empreendedor Individual.  

 

6- Oficina de Teatro: 

 



A oficina abordará o conceito de teatro, seus elementos estruturantes e algumas técnicas de 

interpretação e criação de cenas, considerando inclusive a atual realidade de teatro virtual em tempos 

pandêmicos. A metodologia da oficina inclui uma aula expositiva on-line e exercícios práticos.  

   

7- Oficina de Dança Breaking: 

 

Na oficina serão apresentadas dinâmicas corporais de conexão direta com a dança Breaking. Esse 

processo será introdutório, pois em seguida será a parte prática de danças urbanas, que  será inserida 

através de bases de experimentação de técnicas/educativas e passos básicos baseados na investigação 

de movimentos em dança Breaking e influências capoeirísticas. 

 

8- Oficina de Rima 

 

A oficina abordará a teoria e a prática desse importante gênero do RAP, o freestyle. 1-Importância da 

fala; Importância da escrita; Como criar versos e rimas; Rima Improvisada (Freestyle); Batalha de 

Rimas entre os alunos; 

 

9- Oficina de Graffiti 

 

Na oficina será abordado a história, as bases técnicas e o uso das ferramentas essenciais para a 

produção de bombs, pieces, personagens e grandes painéis de graffiti. a proposta é dar ao aluno todo 

o conteúdo técnico e prático, preparando-o para a ação. 

 

10- Oficina de Dj: 

 

O conteúdo será proposto em situações ativas de aprendizagem que possibilitem aos alunos vivenciar 

no papel do DJ, enriquecendo seu repertório musical e criando sets inovadores. Nesse sentido, serão 

utilizadas exposições dialogadas, atividades em grupo, audições de músicas, demonstrações e 

vivências. 

 

11-  Bate Papo de Capoeira Angola: 

 

Bate papo sobre Capoeira de Angola com Mestra Janja e Beka Balaio Escola Capoeira de Angola. 

 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: 



As apresentações serão transmitidas on-line, gravadas e editadas para posteriormente serem transmitidas em 

formato de live com apresentador e interprete de libras seguindo todos os protocolos de segurança de 

combate a pandemia. Ao todo, serão oferecidas 8 apresentações musicais. Dessa forma, esperamos atender ao 

menos 1000 pessoas por apresentação totalizando 8000 pessoas. A divulgação se dará principalmente por 

meios digitais através dos serviços de comunicação contratados. 

Os artistas que se apresentarão no projeto são: 

1. Sandrão RZO  

2. Jah Live  

3. Batidão Sonoro  

4. Rebeca Realeza  

5. Janna  

6. Forró Red Light 

7. Nanan Matos 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 Os resultados esperados com a realização das atividades do projeto são: 

• Capacitação de 440 profissionais na área do Turismo e economia Criativa; 

• Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região através das apresentações artísticas para o grande 

público; 

• Desenvolvimento social e econômico de Brasília  

• Geração de mais de 50 empregos diretos e 120 empregos indiretos; 

• Realização de atividades formativas e apresentações artísticas de música para aproximadamente 

15.000 pessoas, 

• Ocupação qualificada na mídia alternativa e na mídia formal promovendo a divulgação para alcance 

de 40.000 mil pessoas. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 



18h30 Oficina Artesãos - Como comercializar seus produtos através das Redes 

Sociais 

20h00 Oficina Formalização - MEI para Profissionais da Economia Criativa 

Segunda 13/12/21 

18h30 Oficina Montagem de Portifólio e Cadastur   

20h00 Oficina de Turismo Cultural. 
Terça 14/12/21 

18h30 Oficina de Produção de Eventos 

20h00 Oficina de Teatro 
Quarta 15/12/21 

18h30 Oficina de Graffiti  

20h00 Oficina de Breaking 
Quinta 16/12/21 

17h00 Bate papo Capoeira 

18h30 Oficina de MC 

20h00 Oficina de Dj 

21h30 Apresentação Dj Ocimar (oficineiro) 

Sexta 17/12/21 

Apresentação  Batidão Sonoro 

Apresentação Sandrao (RZO)  

Apresentação DJ Janna  

Apresentação Rebeca Realleza 

Sábado 18/12/21 

Apresentação Batidão Sonoro  

Apresentação Nanan Matos  

Apresentação Forró Red Light 

Apresentação Jah Live 

Domingo 19/12/21 

  

 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 
Contratação de equipe de 

produção / gestão 
R$ 68.800,00 08/11/2021 08/02/2022 

Meta 2 2.1 

Contratação de serviços de 

comunicação e serviços 

especializados 

R$ 31.427,23 11/11/2021 11/01/2022 

Meta 3 3.1 

Contratação de serviços para 

realização das atividades 

formativas 

R$ 19.100,00 11/11/2021 11/01/2022 

Meta 4 4.1 

Contratação de serviços para 

registro, captação e transmissão 

das atividades 

R$ 80.272,77 24/11/2021 11/01/2022 

Meta 5 5.1 
Contratação de atrações artísticas 

para apresentação 
R$ 30.400,00 04/12/2021 11/01/2022 



  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Contratação de equipe de produção / gestão Novembro / 2021 

Meta 2 2.1 
Contratação de serviços de comunicação e serviços 

especializados 
Novembro / 2021 

Meta 3 3.1 
Contratação de serviços para realização das atividades 

formativas 
Novembro / 2021 

Meta 4 4.1 
Contratação de serviços para registro, captação e transmissão 

das atividades 
Novembro / 2021 

Meta 5 5.1 Contratação de atrações artísticas para apresentação Dezembro / 2021 

  

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

 

 

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Financiado por: Unidade 

de Media 

Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral -  

Profissional responsável pela 

Coordenação geral de todas 

as equipes do projeto; 

Coordenação Geral de 

cumprimento do objeto, 

metas, objetivos e 

desdobramentos esperados. 

Pelo periodo de 13 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 13 
 R$          

1.500,00  

 R$                     

19.500,00  



1.2 

Coordenação de Produção 

-  Profissional responsável 

pelo planejamento da 

produção e pós-produção do 

evento. Acompanha toda a 

execução, formaliza 

propostas, realiza follow-up 

dos fechamentos dos 

projetos e avalia resultados, 

para assegurar satisfação do 

público e manutenção do 

padrão de qualidade. Pelo 

periodo de 13 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 13 
 R$          

1.100,00  

 R$                     

14.300,00  

1.3 

Coordenador 

Administrativo - 

Profissional responsável pela 

administração burocrática e 

financeira, devendo 

acompanhar a formalização 

de todas as contratações, 

conferência dos produtos 

entregues e coordenação da 

elaboração e entrega da 

prestação de contas. Pelo 

periodo de 13 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 13 
 R$             

900,00  

 R$                     

11.700,00  

1.4 

Produtor Executivo - 

Contratação de profissional 

responsável por acompanhar 

todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados. Função principal 

de controlar todos os 

aspectos da produção dos 

conteúdos, desde o 

desenvolvimento de sua 

ideia original e da 

contratação dos profissionais 

e artistas até a supervisão das 

produções e a checagem dos 

fatos. Pelo periodo de 13 

semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 13 
 R$          

1.100,00  

 R$                     

14.300,00  

1.5 

Assistente De Produção  1 - 

profissional com 

experiências comprovada em 

assistência de produção 

cultural, acompanhamento 

de todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados, dando suporte a 

ao coordenador de produção 

em todas as demandas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 6 
 R$             

750,00  

 R$                       

4.500,00  



necessárias. 

Acompanhamento de 

montagem de eventos, 

logística de artistas, 

realização da programação 

cultural.  Pelo periodo de 6 

semanas. 

1.6 

Assistente De Produção  2 

- profissional com 

experiências comprovada 

em assistência de produção 

cultural, acompanhamento 

de todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados, dando suporte a 

ao coordenador de produção 

em todas as demandas 

necessárias. 

Acompanhamento de 

montagem de eventos, 

logística de artistas, 

realização da programação 

cultural. Pelo periodo de 6 

semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 6 
 R$             

750,00  

 R$                       

4.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

68.800,00 

Meta 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

2.1 

Designer - Profissional 

responsável pela identidade 

visual do projeto e pelas 

peças que serão 

desenvolvidas para as 

postagens nas redes sociais. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 1 
 R$          

3.902,23  

 R$                       

3.902,23  

2.2 

Assessoria de Imprensa - 

Profissional responsável pelo 

contato com a imprensa e 

elaboração de release, para 

divulgação das atividades do 

projeto em todos os meios de 

comunicação.  

Período de contratação de 3 

meses para pré produção, 

produção e pós produção 

incluindo o período para 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 3 
 R$          

1.500,00  

 R$                       

4.500,00  



elaboração de relatório de 

imprensa e clipping com o 

resultado da assessoria de 

imprensa. 

2.3 

Gerente de Redes Sociais - 

Profissional responsável pela 

gestão das redes sociais 

desde o processo de 

planejamento e organização 

da informação por meio 

processo de análise, 

definição de estratégia e 

linguagem, administração, 

produção de conteúdo, 

monitoramento e o 

relacionamento diário e ativo 

com o público da marca em 

coerência com a identidade. 

Período de contratação de 3 

meses para pré produção, 

produção e pós produção 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 3 
 R$          

1.325,00  

 R$                       

3.975,00  

2.4 

Webmaster – Profissional 

responsável pelo  

gerenciamento, criação, 

trabalhos técnicos, layout e 

sistema do site do projeto. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 2 
 R$          

2.000,00  

 R$                       

4.000,00  

2.5 

Fotografo – Profissional 

responsável pelo registro 

fotográfico de todas as 

atividades do Festival por 3 

semanas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 3 
 R$          

1.350,00  

 R$                       

4.050,00  



2.6 

Apresentador  - Profissional 

responsável pela 

apresentação e mediação das 

oficinas e apresentações 

artísticas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 7 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.500,00  

2.7 

Mídia de Internet - 

Newsletter  Investimento em 

email marketing, facebook, 

instagram e google ads pelo 

período de dois meses 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 2 
 R$          

2.000,00  

 R$                       

4.000,00  

2.8 

Interprete de Libras- 

Intérprete de libras  - 

Responsável pela 

comunicação em libras  

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 7 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$                     

31.427,23 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

FORMATIVAS 

3.1 

Serviço de Coordenador de 

Formação - Coordenação das 

Atividades Formativas. Pelo 

periodo de 6 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 6 
 R$             

850,00  

 R$                       

5.100,00  

3.2 

Serviço de Assistente das 

Atividades Formativas -  

suporte a ao coordenador de 

formação em todas as 

demandas necessárias. Pelo 

periodo de 6 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 6 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.000,00  



3.2 

Oficina 1 - Artesãos - Como 

comercializar seus produtos 

através das Redes Sociais - 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.3 

Oficina 2 - Montagem de 

Portifólio e Cadastur - Como 

montar portfólio paraa 

apresentação de seus 

serviços e realizar cadastro 

junto ao Cadastur - 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.4 

Oficina 3 - Turismo Cultural. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.5 

Oficina 4 - Produção de 

Eventos. Contratação por 

periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.6 

Oficina 5 - Formalização - 

MEI para Profissionais da 

Economia Criativa. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.7 

Oficina 6 - Teatro. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.8 

Oficina 7 - Dança Breaking. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  



3.9 

Oficina 8 - Mc. Contratação 

por periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.10 

Oficina 9 - Grafitti. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.11 

Oficina 10 - DJ. Contratação 

por periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.12 

Oficina 11 - Bate papo 

Capoeira. Contratação por 

periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Verba 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

19.100,00 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO  E TRANSMISSÃO DAS 

ATIVIDADES 

4.1 

Sonorização de médio porte 

para realização das 

apresentações artísticas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$          

2.700,00  

 R$                     

10.800,00  

4.2 

Iluminação de médio porte 

para realização das 

apresentações artísticas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$          

1.970,00  

 R$                       

7.880,00  



4.3 

Técnico de Som 1 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 3 
 R$             

876,00  

 R$                       

2.628,00  

4.4 

Técnico de Som 2 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 3 
 R$             

876,00  

 R$                       

2.628,00  

4.5 
Operador de câmera para 

registro das oficinas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 11 
 R$             

500,00  

 R$                       

4.500,00  

4.6 

Operador de câmera 1 para 

registro das apresentações 

artísticas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.7 

Operador de câmera 2 para 

registro das apresentação da 

artística 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.8 

Aluguel de câmera digital 

para gravação em formato 

FHD das oficinas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 11 
 R$             

500,00  

 R$                       

5.500,00  



4.9 

Aluguel de câmera digital 1 

para gravação em formato 

FHD das apresentações 

musicais   

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.10 

Aluguel de câmera digital 2 

para gravação em formato 

FHD das apresentações 

musicais   

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.11 

Diretor de imagem - 

Trabalho de consultoria de 

imagens,  direção das 

operação de transmissão das 

lives. Responsável técnico 

pelo planejamento e 

gerenciamento dos espaços 

físicos, equipamentos de 

áudio, vídeo, equipamentos 

durante as gravações e 

transmissão das lives.  

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 4 
 R$          

2.600,00  

 R$                     

10.400,00  

4.12 

Cenógrafo - Contratação de 

Serviço para concepção 

artístca, design e produção de 

cenografia que irá compor o 

ambiente de gravação. Neste 

serviço também se inclui 

custos com materiais para a 

plena execução da 

Cenografia. (total 6 semanas) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 6 
 R$          

1.440,00  

 R$                       

8.640,00  

4.13 

Edição de Video - 

Contratação de serviço para 

edição do material gravado e 

produção dos videos a serem 

transmitidos. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Serviço 1 
 R$       

11.991,77  

 R$                     

11.991,77  



4.14 

Operador de mesa de corte - 

Serviço de operação de 

transmissão das lives 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 3 
 R$          

1.425,00  

 R$                       

4.275,00  

4.15 

Camisetas - Confecção de 

camisetas  de malhas em 

manga curta - diversos 

tamanhos para equipe e 

distribuição nas escolas 

atendidas 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Unidade 

de Medida 
30 

 R$               

31,00  

 R$                           

930,00  

4.16 Alimentação - para equipe  

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Refeição 60 
 R$               

35,00  

 R$                       

2.100,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$                     

80.272,77 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

PESQUISA  

5.1 

Atração Musical 1 - Sandrão 

-  para apresentação (2 

musicos por apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.2 

Atração Musical 2 - Jah Live 

- para apresentação (4 

musicos por apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 4 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

7.600,00  

5.3 

Atração Musical 3 - Batidão 

Sonro artistas residentes do 

projeto - Serão ao todo duas 

apresentações. Para 

apresentação (3 musicos por 

apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 3 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

5.700,00  



5.4 

Atração Musical 4 - Rebeca 

Realeza - para apresentação 

(3 musicos por apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.5 

Atração Musical 5 - Janna + 

Beladona para apresentação 

(1 musicos por apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 1 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

1.900,00  

5.6 

Atração Musical 6 - Forró 

Red Light  (2 musicos por 

apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.7 

Atração Musical 7 - Nanan 

Matos (2 musicos por 

apresentação) 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

30.400,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 230.000,00 

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Financiado por: Unidade 

de Media 

Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral -  

Profissional responsável pela 

Coordenação geral de todas 

as equipes do projeto; 

Coordenação Geral de 

cumprimento do objeto, 

metas, objetivos e 

Cod. 44 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV  

Semana 13 
 R$          

1.500,00  

 R$                     

19.500,00  



desdobramentos esperados. 

Pelo periodo de 13 semanas. 

1.2 

Coordenação de Produção -  

Profissional responsável pelo 

planejamento da produção e 

pós-produção do evento. 

Acompanha toda a execução, 

formaliza propostas, realiza 

follow-up dos fechamentos 

dos projetos e avalia 

resultados, para assegurar 

satisfação do público e 

manutenção do padrão de 

qualidade. Pelo periodo de 

13 semanas. 

Cod. 42 (mão de 

obra)  - Tabela 

FGV   

Semana 13 
 R$          

1.100,00  

 R$                     

14.300,00  

1.3 

Coordenador Administrativo 

- Profissional responsável 

pela administração 

burocrática e financeira, 

devendo acompanhar a 

formalização de todas as 

contratações, conferência 

dos produtos entregues e 

coordenação da elaboração e 

entrega da prestação de 

contas. Pelo periodo de 13 

semanas. 

Cod. 42 (mão de 

obra)  - Tabela 

FGV   

Semana 13 
 R$             

900,00  

 R$                     

11.700,00  

1.4 

Produtor Executivo - 

Contratação de profissional 

responsável por acompanhar 

todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados. Função principal 

de controlar todos os 

aspectos da produção dos 

conteúdos, desde o 

desenvolvimento de sua 

ideia original e da 

contratação dos profissionais 

e artistas até a supervisão das 

produções e a checagem dos 

fatos. Pelo periodo de 13 

semanas. 

Cod. 109 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV  

Semana 13 
 R$          

1.100,00  

 R$                     

14.300,00  



1.5 

Assistente De Produção  1 - 

profissional com 

experiências comprovada em 

assistência de produção 

cultural, acompanhamento 

de todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados, dando suporte a 

ao coordenador de produção 

em todas as demandas 

necessárias. 

Acompanhamento de 

montagem de eventos, 

logística de artistas, 

realização da programação 

cultural.  Pelo periodo de 6 

semanas. 

Cod. 22 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV  

Semana 6 
 R$             

750,00  

 R$                       

4.500,00  

1.6 

Assistente De Produção  2 - 

profissional com 

experiências comprovada 

em assistência de produção 

cultural, acompanhamento 

de todo o trabalho a ser 

executado de acordo com os 

planos de trabalhos 

aprovados, dando suporte a 

ao coordenador de produção 

em todas as demandas 

necessárias. 

Acompanhamento de 

montagem de eventos, 

logística de artistas, 

realização da programação 

cultural. Pelo periodo de 6 

semanas. 

Cod. 22 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV 

Semana 6 
 R$             

750,00  

 R$                       

4.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

68.800,00 

Meta 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

2.1 

Designer - Profissional 

responsável pela identidade 

visual do projeto e pelas 

peças que serão 

desenvolvidas para as 

postagens nas redes sociais. 

Cod. 50 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV  

Mês 1 
 R$          

3.902,23  

 R$                       

3.902,23  



2.2 

Assessoria de Imprensa - 

Profissional responsável pelo 

contato com a imprensa e 

elaboração de release, para 

divulgação das atividades do 

projeto em todos os meios de 

comunicação.  

Período de contratação de 3 

meses para pré produção, 

produção e pós produção 

incluindo o período para 

elaboração de relatório de 

imprensa e clipping com o 

resultado da assessoria de 

imprensa. 

Cod. 06 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Mês 3 
 R$          

1.500,00  

 R$                       

4.500,00  

2.3 

Gerente de Redes Sociais - 

Profissional responsável pela 

gestão das redes sociais 

desde o processo de 

planejamento e organização 

da informação por meio 

processo de análise, 

definição de estratégia e 

linguagem, administração, 

produção de conteúdo, 

monitoramento e o 

relacionamento diário e ativo 

com o público da marca em 

coerência com a identidade. 

Período de contratação de 3 

meses para pré produção, 

produção e pós produção 

Cod. 06 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Mês 3 
 R$          

1.325,00  

 R$                       

3.975,00  

2.4 

Webmaster – Profissional 

responsável pelo  

gerenciamento, criação, 

trabalhos técnicos, layout e 

sistema do site do projeto. 

Cod. 130 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Mês 2 
 R$          

2.000,00  

 R$                       

4.000,00  

2.5 

Fotografo – Profissional 

responsável pelo registro 

fotográfico de todas as 

atividades do Festival por 3 

semanas 

Cod. 71 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 3 
 R$          

1.350,00  

 R$                       

4.050,00  



2.6 

Apresentador  - Profissional 

responsável pela 

apresentação e mediação das 

oficinas e apresentações 

artísticas. 

Cod. 169 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Diária 7 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.500,00  

2.7 

Mídia de Internet - 

Newsletter  Investimento em 

email marketing, facebook, 

instagram e google ads pelo 

período de dois meses 

Cod. 160 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Mês 2 
 R$          

2.000,00  

 R$                       

4.000,00  

2.8 

Interprete de Libras- 

Intérprete de libras  - 

Responsável pela 

comunicação em libras  

Cod. 107 

(serviços) - 

Tabela FGV  

Diária 7 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

31.427,23 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 

3.1 

Serviço de Coordenador de 

Formação - Coordenação das 

Atividades Formativas. Pelo 

periodo de 6 semanas. 

Cod. 42 (mão de 

obra)  - Tabela 

FGV   

Semana 6 
 R$             

850,00  

 R$                       

5.100,00  

3.2 

Serviço de Assistente das 

Atividades Formativas -  

suporte a ao coordenador de 

formação em todas as 

demandas necessárias. Pelo 

periodo de 6 semanas. 

Cod. 22 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV  

Semana 6 
 R$             

500,00  

 R$                       

3.000,00  

3.2 

Oficina 1 - Artesãos - Como 

comercializar seus produtos 

através das Redes Sociais - 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  



preparação e gravação da 

aula. 

3.3 

Oficina 2 - Montagem de 

Portifólio e Cadastur - Como 

montar portfólio paraa 

apresentação de seus 

serviços e realizar cadastro 

junto ao Cadastur - 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.4 

Oficina 3 - Turismo Cultural. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.5 

Oficina 4 - Produção de 

Eventos. Contratação por 

periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.6 

Oficina 5 - Formalização - 

MEI para Profissionais da 

Economia Criativa. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.7 

Oficina 6 - Teatro. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.8 

Oficina 7 - Dança Breaking. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  



3.9 

Oficina 8 - Mc. Contratação 

por periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.10 

Oficina 9 - Grafitti. 

Contratação por periodo de 6 

horas que incluem 

preparação e gravação da 

aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.11 

Oficina 10 - DJ. Contratação 

por periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

3.12 

Oficina 11 - Bate papo 

Capoeira. Contratação por 

periodo de 6 horas que 

incluem preparação e 

gravação da aula. 

Cod.83 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Verba 1 
 R$          

1.000,00  

 R$                       

1.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

19.100,00 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO  E TRANSMISSÃO DAS 

ATIVIDADES 

4.1 

Sonorização de médio porte 

para realização das 

apresentações artísticas 

TABELAS DE 

PREÇOS 

PREÇO 

ABAIXO DO 

VALOR DE 

MERCADO 

Diária 4 
 R$          

2.700,00  

 R$                     

10.800,00  

4.2 

Iluminação de médio porte 

para realização das 

apresentações artísticas 

TABELAS DE 

PREÇOS 

PREÇO 

ABAIXO DO 

VALOR DE 

MERCADO 

Diária 4 
 R$          

1.970,00  

 R$                       

7.880,00  



4.3 

Técnico de Som 1 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Cod. 125 (Mão 

de obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 3 
 R$             

876,00  

 R$                       

2.628,00  

4.4 

Técnico de Som 2 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Cod. 125 (Mão 

de obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 3 
 R$             

876,00  

 R$                       

2.628,00  

4.5 
Operador de câmera para 

registro das oficinas 

Cod. 94 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Diária 11 
 R$             

500,00  

 R$                       

4.500,00  

4.6 

Operador de câmera 1 para 

registro das apresentações 

artísticas 

Cod. 94 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.7 

Operador de câmera 2 para 

registro das apresentação da 

artística 

Cod. 94 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.8 

Aluguel de câmera digital 

para gravação em formato 

FHD das oficinas 

Cod. 14,2 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Diária 11 
 R$             

500,00  

 R$                       

5.500,00  



4.9 

Aluguel de câmera digital 1 

para gravação em formato 

FHD das apresentações 

musicais   

Cod. 14,2 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.10 

Aluguel de câmera digital 2 

para gravação em formato 

FHD das apresentações 

musicais   

Cod. 14,2 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Diária 4 
 R$             

500,00  

 R$                       

2.000,00  

4.11 

Diretor de imagem - 

Trabalho de consultoria de 

imagens,  direção das 

operação de transmissão das 

lives. Responsável técnico 

pelo planejamento e 

gerenciamento dos espaços 

físicos, equipamentos de 

áudio, vídeo, equipamentos 

durante as gravações e 

transmissão das lives.  

Cod. 177 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 4 
 R$          

2.600,00  

 R$                     

10.400,00  

4.12 

Cenógrafo - Contratação de 

Serviço para concepção 

artístca, design e produção de 

cenografia que irá compor o 

ambiente de gravação. Neste 

serviço também se inclui 

custos com materiais para a 

plena execução da 

Cenografia. (total 6 semanas) 

Cod. 35 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Semana 6 
 R$          

1.440,00  

 R$                       

8.640,00  

4.13 

Edição de Video - 

Contratação de serviço para 

edição do material gravado e 

produção dos videos a serem 

transmitidos. 

Cod. 60 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Serviço 1 
 R$       

11.991,77  

 R$                     

11.991,77  



4.14 

Operador de mesa de corte - 

Serviço de operação de 

transmissão das lives 

Cod. 170,1 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Semana 3 
 R$          

1.425,00  

 R$                       

4.275,00  

4.15 

Camisetas - Confecção de 

camisetas  de malhas em 

manga curta - diversos 

tamanhos para equipe e 

distribuição nas escolas 

atendidas 

Cod. 170 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Unidade 

de Medida 
30 

 R$               

31,00  

 R$                           

930,00  

4.16 Alimentação - para equipe  

Cod. 09 

(serviços) - 

Tabela FGV + 

IPCA 

Refeição 60 
 R$               

35,00  

 R$                       

2.100,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$                     

80.272,77 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA  

5.1 

Atração Musical 1 - Sandrão 

-  para apresentação (2 

musicos por apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.2 

Atração Musical 2 - Jah Live 

- para apresentação (4 

musicos por apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 4 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

7.600,00  

5.3 

Atração Musical 3 - Batidão 

Sonro artistas residentes do 

projeto - Serão ao todo duas 

apresentações. Para 

apresentação (3 musicos por 

apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 3 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

5.700,00  



5.4 

Atração Musical 4 - Rebeca 

Realeza - para apresentação 

(3 musicos por apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.5 

Atração Musical 5 - Janna + 

Beladona para apresentação 

(1 musicos por apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 1 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

1.900,00  

5.6 

Atração Musical 6 - Forró 

Red Light  (2 musicos por 

apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

5.7 

Atração Musical 7 - Nanan 

Matos (2 musicos por 

apresentação) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 

Cachê 2 
 R$          

1.900,00  

 R$                       

3.800,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

30.400,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 230.000,00 

  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 
 Emenda Parlamentar para celebração de Termo de 

Fomento 
R$ 230.000,00 

Total R$ 230.000,00 

  

 



6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, FRANCISCO PESSANHA FILHO , inscrito no RG sob o nº 150522 – SSP-DF e CPF nº 033.197.251-49, na 

qualidade de presidente da  PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS, CNPJ: PALCO COMPARSARIA 

PRIMEIRA DE TALENTOS, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

  

1. (  X  ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 

artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (  X  ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 

em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. (  X ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 

Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 

empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 

relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 

ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. (  X ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 

integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 

Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 

disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( X ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 

projeto; 

6. (  X   ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 

pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 

estarem gozando de férias ou não; 



7. (  X ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 

Normativa nº 1/2005; 

8. (  X ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 

7º da Constituição Federal; 

9. (  X  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (  X ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 

Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o 2º grau; 

11. (  X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 

a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 

2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 

procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 

Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para 

a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos 

às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( X  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 

inferior à                                                               

  

Brasília, 01 de setembro de 2021 

  

----------------------------------------------------------------- 

 FRANCISCO PESSANHA FILHO  

Presidente 

CPF: 033.197.251-49 

  



  

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 

(em caso de não haver encargos trabalhistas). 

  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 

recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do 

projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 

de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 

recolhimento de encargo. 

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, 

esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 

temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 

e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 

previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 01 de setembro de 2021.  

__________________________________________ 
PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS  

FRANCISCO PESSANHA FILHO  

Presidente 

CPF: 033.197.251-49 

 

 

 



 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, 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. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 

 

Brasília, 01/09/2021 

  

  

FRANCISCO PESSANHA FILHO  

CPF: 033.197.251-49 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


