
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Associação Carnavalesca Bloco Afro Obará 

CNPJ: 16.622.744/0001-88 

Endereço: Novo Setor De Mansões, Módulo 02, Casa 10 

Cidade: Nova Colina Bairro: Sobradinho UF: DF CEP: 73.270-565 

Telefone (DDD): 61-98969-6189 Telefone (DDD):------------------------------------------------ 

E-mail da OSC: projetobara@gmail.com Site da OSC: não há 

Representante Legal (Dirigente): George Ângelo Dos Santos 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 717.397.691-04 RG/Órgão Expedidor: 2.177.366 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal: Área Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Chácara Dois Leões, Número 

640, Paranoá-DF 

Telefone (DDD): 61-98969-6189 Telefone (DDD): ------------------------------------------------------------- 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: George Ângelo Dos Santos 

Função na parceria: Coordenador 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.177.366 SSP/BA CPF: 717.397.691-04 

Telefone (DDD): 61- 98969-6189 Telefone (DDD):---------------------------- 

Email do Responsável: projetobara@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Mossoró Dayo Eu Falo de Felicidade 

Valor do Projeto: R$ 150.000,00 

Local de realização: Centro Cultural Renato Russo (508 Sul) 

Período de Execução: 06 (seis) meses Início: 30 de maio de 2022 Término: 30 de setembro de 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 (extenso): Cento e Cinquenta Mil Reais 

Previsão de Atendimento: 1.200 (mil e duzentas pessoas) 

Previsão de público direto: 800 (oitocentas pessoas) 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 2.000 (duas mil pessoas) 

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

O Grupo Obará foi criado em 2009 por George Ângelo (investigador musical), Naná Viana (Produtora Cultural), e Carina 

Lemos (Percussionista), com o propósito de divulgar e manter viva a cultura Afro-Brasileira em todos os seus aspectos, 

mantendo vivo não apenas o eixo da arte, mas disponibilizando novos acesso aos bens culturais Brasileiros, atuando 

diretamente também em ações de turismo e valorização do afro turismo cultural. 

Atualmente o grupo Obará atua em Brasília-DF e em Salvador -BA, com áreas de atuação em educação, arte, cultura, 

afro turismo, lazer e profissionalização e as temáticas em teatro, dança, percussão, canto, luthiaria, áudio e vídeo. 

Hoje tem sede física no Novo Setor de Mansões em Sobradinho - DF e realiza atividades sócio educativas em regiões 

administrativas; no Plano Piloto, Varjão, Paranoá, Ceilândia, Taguatinga, Estrutural, Lago Norte e sempre pronta para 

ampliar seus polos de atuação. 



O Grupo Obará vem representado pelas cores verde, vermelho, amarelo, cores essas conhecidas internacionalmente 

como as cores da diáspora Africana, uma identidade internacional contra o racismo há favor dos povos descendentes da 

África (onde o verde representa as florestas; o vermelho o sangue da raça negra; e o amarelo o ouro). 

Através do nosso trabalho multiplicador, promovemos o fortalecimento dos laços familiares e comunitários, 

oportunizando alternativas de geração de trabalho e renda, educação e cultura às crianças, aos jovens e aos adultos. 

Atualmente o Grupo Obará atinge mais 400 alunos, entre sete e cem anos, proporcionando oficinas de Luthiaria, Dança, 

Percussão, Engenharia de Som, Capoeira, Teatro e Canto. As oficinas são executadas no intuito de promover a formação 

de crianças, jovens e adultos nas relações sociais. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realização do Projeto visa promover o afro turismo por meio de um seminário com palestras e oficinas de professores e 

personalidades nacionais de artes negras, promovendo um debate de visão política internacional do turismo cultural, 

história das artes negras, bem como de autoafirmação da arte e história negra com apresentações do espetáculo do Obará 

ao final de cada dia. 

O afro turismo aparece como uma vertente do turismo tradicional incluindo e dando destaque à cultura negra dos locais 

visitados, colocando como prioridade fornecedores negros nessa cadeia produtiva e tomando ações afirmativas para 

deixar viajantes negros mais confortáveis, acolhidos e seguros ao viajar. 

Buscamos ainda promover a capacitação de crianças, jovens e adultos, através das temáticas de matrizes africanas, 

atendendo o Distrito Federal bem como a turistas e profissionais de todo o país, alimentando o mercado do turismo e 

criativo da cidade com oficinas formativas e espetáculos cênicos realizados em espaços já consolidados, fomentando o 

afro turismo de Brasília já que esta cidade nos dias atuais não é apenas a capital nacional e sim também um polo turístico 

onde é de grande relevância as apresentações das oficinas e dos espetáculos nos diversos pontos da cidade, pois Brasília 

neste período possui uma ocupação hoteleira com mais de 70% da sua capacidade. 

Esse formato terá disponibilização on-line e presencial, com apresentações e oficinas transmitidas nas plataformas 

YouTube, Instagram, Face Book. 

ADENDO 1: JUSTIFICATIVA DE ALINHAMENTO COM A POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Cumpre justificar a razão do projeto alinha-se à Política de Turismo do Distrito Federal, instituída pela Lei 4883/2012, 

que prevê em seu art. 2º que devem ser observados os seguintes conceitos: 

“I – turismo: resultado obtido a partir do deslocamento voluntário de pessoas por período de tempo igual ou 

superior a vinte e quatro horas, para local diferente do de sua residência e de seu trabalho, com fins de lazer ou 

outros não relacionados com o exercício de atividade remunerada ou com a obtenção de lucro; 

II – viajante: pessoa que se desloca para fora de seu local de residência permanente, por motivo outro que não o 

de fixar residência, assim considerado: 

a) excursionista: pessoa que se desloca individualmente ou em grupo para local diferente do de sua residência 

permanente, por período inferior a vinte e quatro horas, sem efetuar pernoite; 

b) turista: pessoa que se desloca para fora de seu local de residência permanente, por mais de vinte e quatro 

horas e menos de um ano, realizando pernoite, por motivo outro que não o de fixar residência, realizando gastos 

de qualquer espécie com renda auferida fora do local visitado; 



c) turista de negócios: pessoa que se desloca individualmente ou em grupo para local diferente do de sua 

residência permanente, motivada por interesses voltados à atividade lucrativa ou de desenvolvimento 

profissional;” 

No caso o projeto de fato traz ao DF o “viajante” dos tipos “a” (excursionista), “b” (turista) e “c” (turista de negócios), 

pois teremos visitantes que virão apenas para assistir uma das apresentações, ou seja: do tipo excursionista, mas a maioria 

virá assistir ou participar das oficinas, agora os do tipo turista propriamente dito, mas para além disso teremos os turistas 

de negócios pois muito dos profissionais envolvidos na produção vem de fora de Brasília.  

Inclusive estamos movimentando a rede hoteleira de Brasília tendo inclusive já feito reserva para os integrantes do 

projeto. Realizaremos atividades que promovem o turismo guiado, em um local de grande concentração de patrimônios 

cívicos: a Praça dos Três Poderes, com uma visita de alunos de ensino médio da rede pública de ensino do Distrito 

Federal as estruturas externas do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional bem como visita 

específica a Centro de Atendimento ao Turista Casa de Chá, situada naquele local. 

Ademais apresentamos um plano de comunicação que é de fato capaz de demonstrar que promoveremos o turismo local 

com indicação de peças, formatos, quantidades, meio utilizado, data de veiculação e locais de ativação. 

ADENDO 2: PÚBLICO ALVO 

Cumpre informar que o projeto em questão possui público alvo total de aproximadamente 2.000 (duas mil) pessoas em 

todas as suas ações, já que apenas nos passeios e visitas ao seminário teremos a locomoção de ao menos 40 (quarenta) 

alunos por escola, sendo 04 (quatro) escolas por dia em 05 (cinco) dias, ou seja: ao menos 800 atendidos diretos, sendo 

este formado jovens (censura 16 anos) estudantes de escolas públicas da rede de ensino do DF, em situação ou não de 

vulnerabilidade social, adeptos ou não da cultura de matrizes africanas, integrantes das classes “B”, “C” e “D”, população 

que mais necessita das ações governamentais. 

ADENDO 3: AUNSÊNCIA DE CUSTEIO DE TAXA ECAD 

Cumpre informar que a OSC não necessitará arcar com os custos com a ECAD uma vez que não irá reproduzir, de 

nenhuma forma, qualquer música de domínio privado, possuindo vasto repertório próprio bem como se utilizando, 

eventualmente, de canções e cânticos de domínio público. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objetivo do projeto consiste na execução de oficinas nas temáticas de Percussão, Capoeira e Dança, realizadas num 

período ideal de aprendizado e mais uma série de apresentações temáticas negra visando assim a capacitação e a 

disseminação das artes do Brasil e de Brasília. Todas as oficinas serão ministradas por oficineiros qualificados. Durante 

o processo de realização das presentes oficinas cada oficineiro relacionado à sua oficina terá encontros virtuais e/ou 

presenciais tendo em vista a importância da internet dentro do senário mundial e dessa forma estaremos em outros países 

divulgando o turismo e a cultura de nosso país tendo em vista a visibilidade do Obará em outros países em suas lives já 

realizadas. 

O evento será transmitido no Instagram e no Face book ao vivo, mas terá filmagem por meio de equipamentos e equipe 

técnica especializada para postagem posterior e prestação de contas. Os vídeos estarão disponíveis através da plataforma 

YouTube após cerca de uma semana da realização do seminário. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O projeto constituí a continuidade de uma série de ações do Grupo Obará, que busca dar sustentabilidade de suas 

inúmeras iniciativas, que todos os meses movem o afro turismo e o mercado da economia criativa com a geração de 

empregos especializados, oportunidade a novos artistas e entretenimento atrelado ao conhecimento a milhares de 



beneficiados, em especial benefício aos artistas que se encontram meses sem sustento de suas famílias, vivendo de 

auxílios insuficientes. 

Nossas ações se relacionam com a secretaria de educação de forma que teremos amplo apoio das unidades de ensino 

atendidas que serão no quantitativo de 24 (vinte e quatro) escolas, atendendo apenas a alunos com 16 (dezesseis) anos 

ou mais, podendo serem citadas as escolas Parque da Cidade EPC, PROEM, CEF GAN, CEF 213 de Santa Maria, 

CEAM, dentre tantas outras, das mais variadas regiões do DF, como Plano Piloto, Paranoá, Guará, Ceilândia, 

Sobradinho, Santa Maria e Gama. 

Teremos a participação de personagens importantes do afro turismo de Brasília, como os professores como George 

Angelo, Layla de Lima, Adson Vasconcelos, Guilherme Gonçalves, Kaled Hassan, Júlio Cesar, José Calisto, Bia Alexa, 

dentre tantos outros. Ainda teremos convidados como o professor e palestrante Marivaldo dos Santos e tantos mais 

participantes de forma online, como João Jorge Rodrigues (presidente do Olodum - Salvador), Leda Ornelas (Bailarina 

- Espanha) e Bira Monteiro (Musico - Salvador). 

Evidente que teremos uma oficina de Imersão ao Turismo que trará como fruto e legado a elaboração de um guia a ser 

elaborado em conjunto com a OSC e a Secretaria de Turismo, com uma tiragem de 2.500 (dois mil e quinhentos) guias 

do afro turismo em Brasília. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O contexto da realidade a ser contemplada serão, jovens e adultos em situação ou não de vulnerabilidade social, adeptos 

ou não da cultura de matrizes africanas, integrantes das classes “B”, “C” e “D”, população que mais necessita das ações 

governamentais voltadas ao afro turismo. Cabe observar que estamos cientes de que o acesso à internet ainda é dificultoso 

a uma grande parte da população e conforme todo o exposto nesta justificativa, resta claro que o presente projeto turístico 

prevê a realização de atividades que promovem de fato a ampliação do acesso da população aos pontos turísticos de 

nossa cidade, com a inerente facilidade e disponibilidade de acesso de um projeto on-line, o que inequivocamente leva 

a democratização, não obstante sua parte presencial ao final. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda: 00191.01 

Parlamentar: Fábio Felix 

Unidade Orçamentária:27101 

Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.0038 

Subtítulo: PROMOVER PROJETOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA EM TODO DF 

Natureza: 335041 

Projeto/Evento: Mossoró Dayo "Eu falo de felicidade" 

Projeto beneficia entidade abrangida pelo MROSC?: Sim 

CNPJ:16.622.744/0001-88 

Nome da Entidade: Associação Carnavalesca Bloco Afro Obará 

Observação do Ofício: Solicitamos o desbloqueio de R$ 150.000,00 para firmar Termo de Fomento com a Associação 

Carnavalesca Bloco Afro Obará (CNPJ: 166.227.744/0001_88) para a realização do Projeto: "Mossoró Dayo "Eu falo 

de felicidade"", que pretende produzir um seminário para a disseminação afro atrelado ao turismo. 

Data do Ofício: 29/03/2022 

Valor do Ofício: 150.000,00 

Data Autorização: Sem autorização 

Valor Autorização: Sem autorização 

Data do Desbloqueio: Não Efetuado 

Valor do Desbloqueio: Não Efetuado 

Nota de Dotação: Não Informado 

Obs. do Desbloqueio: Não Informado 

Plano de Ação: Não Solicitado 

Situação do Ofício Eletrônico: Em Análise SERP 



Avaliação da Unidade Gestora 

É Exequível? Sim 

Obs. da Análise: Informamos que o objeto proposto tem viabilidade de execução nesta Secretaria de Estado de Turismo, 

de acordo com a LEI Nº 4.883, DE 11 DE JULHO DE 2012 quanto a política de turismo do DF. Para tanto o Plano de 

Ação será preenchido mediante ao Plano de Trabalho a ser apresentado pela OSC 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 Realizar a Projeto Mossoró Dayo Eu Falo de Felicidade, promovendo e capacitando os envolvidos na execução 

das oficinas em consonância com a Lei 10.639, através de oficinas, seminário, visitas turísticas, apresentações 

artísticas e capacitação turística multicultural tendo como objeto a disseminação das artes em nosso país 

promovendo assim o afro turismo. 

Reconhecendo e criando bases para o aperfeiçoamento das potencialidades, sempre tendo em vista suas aptidões, 

peculiaridades e necessidades, estimulando e alimentando assim o mercado criativo da cidade de Brasília. 

 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Democratização do Acesso ao Turismo e a Cultura (Afro Turismo); 

 Transformar socialmente os beneficiados através de ações turísticas; 

 Promover a vivência turística; 

 Realizar oficina de Imersão Sobre o Turismo; 

 Valorização das manifestações turísticas-culturais da capital; 

 Promover a inclusão social dos residentes das RAs mais distantes para o Plano Piloto em seus principias 

pontos de turismo, muitas vezes desconhecidos por aqueles; 

 Realizar apresentações de Espetáculo Musical Afro Brasileiro, promovendo plateias; 

 Realização de Cursos de Dança, Capoeira e Percussão com a oficinas; 

 Realizar 08 (oito) dias de seminário. 

 Realizar 01 (uma) visita de alunos de ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal à Praça 

dos Três Poderes, as estruturas externas do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso 

Nacional bem como visita específica a Centro de Atendimento ao Turista Casa de Chá. 

2.6 METAS 

O projeto tem como meta reunir palestrantes e professores de artes negras durante uma semana contando com expoentes 

da UNB, UFB, Escola de Dança da Bahia, Balé Folclórico da Bahia dentre outros convidados em um formato híbrido, 

além de realizar visitas turísticas guiadas. 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

Durante todo o período da realização do Projeto, busca-se atender a um público total de aproximadamente 2.000 (duas 

mil) pessoas, sendo 1.000 (mil) pessoas no seminário/oficinas presencial e 1.000 (mil) pessoas nas plataformas digitais, 

sendo este formado por crianças a partir dos 06 anos, jovens e adultos em situação ou não de vulnerabilidade social, 



estando ciente o Grupo que o acesso à internet ainda é dificultoso a uma grande parte da população. Espera-se atingir o 

público em geral adeptos ou não da cultura de matrizes africanas, integrantes das classes “B”, “C” e “D”, população que 

mais necessita das ações governamentais. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

As metas qualitativas do Grupo Obará não visam caráter financeiro de simples remuneração de sua equipe, mas sim de 

efetivação de uma política social, de forma que todos seus membros procuram se dedicar ao máximo aos seus projetos 

buscando a maior qualidade e efetividade possível de suas ações. 

 Acesso ao turismo, à cultura e a diversidade 

 Promover o Afro Turismo 

 Inclusão social 

 Realização de cursos de dança, capoeira e percussão 

 Realização de seminários por uma semana 

 Realização de apresentação musical com banda afro promovendo plateias 

 Realização de visita guiada 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Coordenador Geral 

- Cumprimento dos atos 

preparatórios para execução do 

projeto com a aprovação 

- Acompanhar a parceria na 

produção 

- Elaborar o Relatório de 

Cumprimento do Objeto na pós 

produção 

- Relatório 

- Fotos 

- Fiscalização dos Gestores 

Produtor Executivo 

- Cumprimento dos atos 

preparatórios para execução do 

projeto com a aprovação 

- Acompanhar a parceria na 

produção 

- Elaborar o Relatório de 

Cumprimento do Objeto na pós 

produção 

- Relatório 

- Fotos 

- Fiscalização dos Gestores 

Guia Turístico - Realizar uma visita guiada. 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Show da Banda Obará 
- Realização de 06 (seis) 

espetáculos 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Oficineiro de Dança - Realizar 01 oficina 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Oficineiro de Capoeira - Realizar 01 oficina 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Oficineiro de Percussão 
- Realizar 01 oficina com período 

prolongado 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 



Cinegrafista Profissional 
- Realizar 01 serviço x 02 

Profissionais 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Operador de Luz - Realizar 01 serviço 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Sistema de Filmagem HD - Realizar 01 serviço 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Locação de Ônibus de Transporte - Realizar 24 diárias de serviço 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Banners 
- Imprimir 15 metros quadrados de 

Banners 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

Camisetas - Entregar 20 camisetas 

- Fotos 

- Notas Fiscais 

- Relatório 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

A realização do Projeto Mossoró Dayo Eu Falo de Felicidade, que promoverá a capacitação turística e cultural dos 

envolvidos se dará por meio da execução das oficinas em consonância com apresentações e palestras, que promoverão a 

valorização do patrimônio artístico e turístico da cidade, o que fomenta de igual forma as atividades turísticas de nossa 

Capital Federal. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

É realizar o Projeto Mossoró Dayo Eu Falo de Felicidade, promovendo e capacitando os envolvidos na execução das 

oficinas em consonância com a Lei 10.639, através de oficinas, seminário e apresentações artísticas. Reconhecendo e 

criando bases para o aperfeiçoamento das potencialidades, sempre tendo em vista suas aptidões, peculiaridades e 

necessidades, estimulando e alimentando assim o mercado criativo da cidade de Brasília.  

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

SEMINÁRIO 

Através de Lives e Presencial durante todo o horário comercial, do dia 01/06/2022 à 08/06/2022. 

O Seminário será realizado entre as 14h e as 18h, porém teremos os passeios turísticos no turno da manhã. 

Serão 08 (oito) dias de seminário com 01 (um) Show da Banda Obará a cada dia. 

Nas plataformas Youtube, Instagram, Facebook e presencial. 

Serão 03 (três) oficinas (dança, capoeira e percussão) realizadas por 01 (uma) semana cada (concomitantemente e em 

conjunto com as atividades do seminário). 

Será realizada por mais 02 (dois) meses a oficina de Percussão, para além do Seminário. 

Será realizada a oficina de Imersão Turística Afro. 

Será confeccionado Guia do Afro Turismo. 

Será realizada palestra com conteúdo acerca do turismo cívico de Brasília para todos os jovens participantes do projeto 

em todos os dias em que houver a visita das escolas. 

Haverá uma série de outras contribuições a serem definidas conforme a confirmação do cronograma, em especial por 

meio de palestras ministradas por diversos convidados de todo o país. 



Local das atividades: Centro Cultural Renato Russo – Quadra 508 Sul – W3 Sul. 

DETALHAMENTO: Trata-se de uma série de ações que envolvem apresentações, cursos, palestras e debates sobre 

os temas da cultura negra e sobre as suas vertentes relacionadas ao turismo local. 

DANÇA 

Será 01 (uma) oficina realizada por 01 (uma) semana concomitantemente e em conjunto com as atividades do 

seminário. 

Nas plataformas WhatsApp ou Google Meet e presencial. 

Local das atividades: Será ser desenvolvida em pontos turísticos e culturais de Brasília e das cidades satélites. 

CAPOEIRA 

Será 01 (uma) oficina realizada por 01 (uma) semana concomitantemente e em conjunto com as atividades do 

seminário. 

Nas plataformas WhatsApp ou Google Meet e presencial. 

Local das atividades: Será ser desenvolvida em pontos turísticos e culturais de Brasília e das cidades satélites. 

PERCUSSÃO 

Será 01 (uma) oficina realizada por 01 (uma) semana concomitantemente e em conjunto com as atividades do 

seminário + 02 (meses) de oficinas realizadas fora do local do seminário em espaço turístico a ser definido. 

Nas plataformas WhatsApp ou Google Meet e presencial. 

Local das atividades: Será ser desenvolvida em pontos turísticos e culturais de Brasília e das cidades satélites. 

VISITA GUIADA 

Será 01 (uma) visita guiada de alunos de escolas públicas concomitantemente e em conjunto com as atividades do 

seminário. 

Apenas presencial. 

Local das atividades: Praça dos Três Poderes. 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Não se aplica ao projeto em questão. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Mata 1 
1.1 Coordenador Geral R$ 9.600,00 MAIO JULHO 

1.2 Produtor Executivo R$ 4.650,00 MAIO JULHO 

 1.3 Guia Turístico R$ 1.300,00 MAIO JUNHO 

Meta 2 

2.1 Show da Banda Obará R$ 90.000,00 MAIO JUNHO 

2.2 Oficineiro de Dança R$ 1.150,00 MAIO JUNHO 

2.3 Oficineiro de Capoeira R$ 1.150,00 MAIO JUNHO 

 2.4 Oficineiro de Percussão R$ 10.350,00 MAIO AGOSTO 

Meta 3 

3.1 Cinegrafista Profissional R$ 4.800,00 MAIO JUNHO 

3.2 Operador de Luz R$ 1.600,00 MAIO JUNHO 

3.3 Sistema de Filmagem HD R$ 3.200,00 MAIO JUNHO 

3.4 Locação de Ônibus de Transporte R$ 17.730,00 MAIO JUNHO 

Meta 4 
4.1 Banners R$ 1.000,00 MAIO MAIO 

4.2 Camisetas R$ 2.420,00 MAIO MAIO 



4.3 Cartaz R$ 200,00 MAIO MAIO 

4.4 Programa R$ 250,00 MAIO MAIO 

4.5 Impulsionamento em Redes Sociais R$ 600,00 MAIO JUNHO 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Metas 
Etapa / 

Fase 
Especificação Pagamento 01 - MAI Pagamento 02 - JUN 

Meta 1 
1.1 Coordenador Geral 

R$ 7.775,00 R$ 7.775,00 1.2 Produtor Executivo 

 1.3 Guia Turístico 

Meta 2 

2.1 Show da Banda Obará 

R$ 102.650,00 R$ 0,00 2.2 Oficineiro de Dança 

2.3 Oficineiro de Capoeira 

 2.4 Oficineiro de Percussão   

Meta 3 

3.1 Cinegrafista Profissional 

R$ 13.665,00 R$ 13.665,00 
3.2 Operador de Luz 

3.3 Sistema de Filmagem HD 

3.4 Locação de Ônibus de Transporte 

Meta 4 

4.1 Banners 

R$ 2.235,00 R$ 2.235,00 

4.2 Camisetas 

4.3 Cartaz 

4.4 Programa 

4.5 Impulsionamento em Redes Sociais 

Totais de Pagamentos Por Desembolso (Parcela) 

Desembolso 1 - MAI Desembolso 2 - JUN 

R$ 137.400,00 R$ 12.600,00 

Total: R$ 150.000,00 

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

5.1 Planilha Global 

Item Descrição Unidade de 

Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos 

1.1 Coordenador Geral - Contratação de 

um coordenador geral, profissional 

arte-educador multiartista, que 

coordenará a execução dos planos de 

aula e o desenvolvimento das ações em 

cada escola e espaço cultural, 

objetivando sempre a plena realização 

das metas presentes no projeto e o 

desenvolvimento das oficinas, para que 

caminhem em conjunto com a evolução 

do conteúdo proposto junto ao público 

alvo. 

Semana 8 R$     1.200,00  R$ 9.600,00 

1.2 Produtor Executivo - Contratação de 

um produtor executivo que atue 

Semana 4 R$     1.162,50  R$ 4.650,00 



igualmente como assistente 

administrativo, monitorando as 

oficinas nos polos de execução junto a 

diretores das escolas e coordenadores 

dos espaços culturais, a parte 

administrativa das aulas como 

chamadas, relatórios e prestação de 

contas. Profissional ligado também 

diretamente ao coordenador geral. 

1.3 Guia Turístico - Contratação de um 

guia turístico para acompanhar os 

alunos das escolas na visita turística 

guiada aos pontos turísticos de Brasília. 

Profissional ligado também 

diretamente ao coordenador geral e ao 

produtor executivo. 

Dia 5 R$     260,00  R$ 1.300,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 15.550,00 

Meta 2 - Contratações Artísticas / Oficineiros 

2.1 Show da Banda Obará - Realização 

espetáculos musical com banda ao vivo 

e temática Afro Brasileira de grupo 

com notoriedade artística e que traz em 

seu currículo apresentações já 

realizadas em escolas e teatros com a 

temática afro brasileira, sendo um show 

com durabilidade de 2h ou mais, com 

repertório próprio tocando um 

repositório próprio, canções de ordem 

da cultura religiosa do candomblé e 

canções de domínio público. Trará a 

música falada e a música tocada e 

servirá como base das oficinas uma vez 

que as oficinas. Já inclusos os custos de 

som e instrumentos na realização do 

espetáculo. 

Cachê 6 R$   15.000,00  R$ 90.000,00 

2.2 Oficineiro de Dança - Contratação de 

oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de dança, qualificado na área de 

dança e dança afro, que já tenham 

atendido anteriormente projetos 

parecidos com o mesmo objeto do 

presente projeto, comprovando suas 

expertises na área da oficina 

pretendida. Durante a semana de 

seminário. 

Profissionais / 

Semana 

1 R$     1.150,00  R$ 1.150,00 

2.3 Oficineiro de Capoeira - Contratação 

de oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de capoeira, qualificado e 

experiente nesta arte, que já tenham 

atendido anteriormente projetos 

parecidos com o mesmo objeto do 

presente projeto, comprovando sua 

expertises na área da oficina 

pretendida. Durante a semana de 

seminário. 

Profissionais / 

Semana 

1 R$     1.150,00  R$ 1.150,00 



2.4 Oficineiro de Percussão - Contratação 

de oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de percussão, qualificado na 

área de percussão e percussão afro 

brasileira, que já tenham atendido 

anteriormente projetos parecidos com o 

mesmo objeto do presente projeto, 

comprovando sua expertises na área da 

oficina pretendida. Durante a semana 

de seminário e mais 02 (dois) meses. 

Profissionais / 

Semana 

9 R$     1.150,00  R$ 10.350,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 102.650,00 

Meta 3 - Contratações de Estrutura e Serviços 

3.1 Cinegrafista Profissional - 

Responsável pelo registro das 

filmagens e operação de equipamentos 

profissional. Serão 02 (dois) 

profissionais por dia de apresentação. 

Profissional / 

Diária 

16 R$        300,00  R$ 4.800,00 

3.2 Operador de Luz - Prestação de 

serviços de profissional qualificado 

para atuar na mesa de iluminação, com 

larga experiência. Será 01 (um) 

profissional por dia de apresentação. 

Profissional / 

Diária 

8 R$        200,00  R$ 1.600,00 

3.3 Sistema de Filmagem HD - Locação 

com montagem, operação, manutenção 

e desmontagem. O conjunto de 

equipamentos é necessário para a 

realização do projeto em questão. será 

01 (um) diária de sistema por dia de 

apresentação. 

Unidade / 

Diária 

8 R$        400,00  R$ 3.200,00 

3.4 Locação de Ônibus de Transporte - 

Locação com operação de ônibus de 

passageiros do tipo urbano simples, 

para o transporte dos alunos 

beneficiados pelas ações do projeto, em 

veículo licenciado para tal fim e com 

motorista devidamente habilitado. 

Serão 04 (quatro) diárias de veículo por 

06 (seis) dias, sendo 03 (três) delas 

voltadas para os passeios turísticos 

guiados. 

Unidade / 

Diária 

24  R$        738,75  R$ 17.730,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 27.330,00 

Meta 4 - Divulgação 

4.1 Banners - Confecção de Banners 

explicativos, contendo informações 

úteis ao projeto e cumprindo a 

legislação de transparência, em lona 

440GR, confecção de unidades para as 

oficinas e espetáculos. 

Metros 

Quadrados 

20 R$          50,00  R$ 1.000,00 

4.2 Camisetas - Confecção/impressão de 

camisetas malha fio 30, cor 4/0 diversas 

cores, com estampas em Silk Screen, de 

composição em poliéster e algodão, 

Tamanhos P, M.GG E EXG conforme 

solicitação prévia. Para Equipe de 

Trabalho e apoiadores. 

Unidades 110 R$          22,00  R$ 2.420,00 



4.3 Cartaz – Em papel couchê 150 gr 

impressão 4/0 só frente em policromia 

para fazer a divulgação do projeto, com 

ativação de marca da secretaria a ser 

afixados em locais de grande circulação 

de pessoas. 

Unidades 100 R$            2,00  R$ 200,00 

4.4 Programa - Em papel couchê 125gr 

impressão 4/4 frente e verso em 

policromia, com uma dobra ao meio, 

formato A4 para o projeto, com as 

informações do projeto e sua 

programação. A ser distribuído para 

alunos e demais visitantes. 

Unidades 1000 R$            0,25  R$ 250,00 

4.5 Impulsionamento em Redes Sociais - 

Serviço de promoção de evento e 

página feito nas redes sociais Facebook 

e Instagram/Whatsapp, visando o 

atingimento de píublico esperado, visto 

que tais meios possuem grande 

capilaridade. 

Serviço 2 R$        300,00 R$ 600,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 4.470,00 

VALOR TOTAL R$ 150.000,00 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

Item Descrição Unidade de 

Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos 

1.1 Coordenador Geral - Contratação de 

um coordenador geral, profissional 

arte-educador multiartista, que 

coordenará a execução dos planos de 

aula e o desenvolvimento das ações em 

cada escola e espaço cultural, 

objetivando sempre a plena realização 

das metas presentes no projeto e o 

desenvolvimento das oficinas, para que 

caminhem em conjunto com a evolução 

do conteúdo proposto junto ao público 

alvo. 

Semana 8 R$     1.200,00  R$ 9.600,00 

1.2 Produtor Executivo - Contratação de 

um produtor executivo que atue 

igualmente como assistente 

administrativo, monitorando as 

oficinas nos polos de execução junto a 

diretores das escolas e coordenadores 

dos espaços culturais, a parte 

administrativa das aulas como 

chamadas, relatórios e prestação de 

contas. Profissional ligado também 

diretamente ao coordenador geral. 

Semana 4 R$     1.162,50  R$ 4.650,00 

1.3 Guia Turístico - Contratação de um 

guia turístico para acompanhar os 

alunos das escolas na visita turística 

guiada aos pontos turísticos de Brasília. 

Profissional ligado também 

diretamente ao coordenador geral e ao 

produtor executivo. 

Dia 5 R$     260,00  R$ 1.300,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 15.550,00 



Meta 2 - Contratações Artísticas / Oficineiros 

2.1 Show da Banda Obará - Realização 

espetáculos musical com banda ao vivo 

e temática Afro Brasileira de grupo 

com notoriedade artística e que traz em 

seu currículo apresentações já 

realizadas em escolas e teatros com a 

temática afro brasileira, sendo um show 

com durabilidade de 2h ou mais, com 

repertório próprio tocando um 

repositório próprio, canções de ordem 

da cultura religiosa do candomblé e 

canções de domínio público. Trará a 

música falada e a música tocada e 

servirá como base das oficinas uma vez 

que as oficinas. Já inclusos os custos de 

som e instrumentos na realização do 

espetáculo. 

Cachê 6 R$   15.000,00  R$ 90.000,00 

2.2 Oficineiro de Dança - Contratação de 

oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de dança, qualificado na área de 

dança e dança afro, que já tenham 

atendido anteriormente projetos 

parecidos com o mesmo objeto do 

presente projeto, comprovando suas 

expertises na área da oficina 

pretendida. Durante a semana de 

seminário. 

Profissionais / 

Semana 

1 R$     1.150,00  R$ 1.150,00 

2.3 Oficineiro de Capoeira - Contratação 

de oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de capoeira, qualificado e 

experiente nesta arte, que já tenham 

atendido anteriormente projetos 

parecidos com o mesmo objeto do 

presente projeto, comprovando sua 

expertises na área da oficina 

pretendida. Durante a semana de 

seminário. 

Profissionais / 

Semana 

1 R$     1.150,00  R$ 1.150,00 

2.4 Oficineiro de Percussão - Contratação 

de oficineiro arte educador para a 

execução profissional das aulas da 

oficina de percussão, qualificado na 

área de percussão e percussão afro 

brasileira, que já tenham atendido 

anteriormente projetos parecidos com o 

mesmo objeto do presente projeto, 

comprovando sua expertises na área da 

oficina pretendida. Durante a semana 

de seminário e mais 02 (dois) meses. 

Profissionais / 

Semana 

9 R$     1.150,00  R$ 10.350,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 102.650,00 

Meta 3 - Contratações de Estrutura e Serviços 

3.1 Cinegrafista Profissional - 

Responsável pelo registro das 

filmagens e operação de equipamentos 

profissional. Serão 02 (dois) 

profissionais por dia de apresentação. 

Profissional / 

Diária 

16 R$        300,00  R$ 4.800,00 



3.2 Operador de Luz - Prestação de 

serviços de profissional qualificado 

para atuar na mesa de iluminação, com 

larga experiência. será 01 (um) 

profissional por dia de apresentação. 

Profissional / 

Diária 

8 R$        200,00  R$ 1.600,00 

3.3 Sistema de Filmagem HD - Locação 

com montagem, operação, manutenção 

e desmontagem. O conjunto de 

equipamentos é necessário para a 

realização do projeto em questão. será 

01 (um) diária de sistema por dia de 

apresentação. 

Unidade / 

Diária 

8 R$        400,00  R$ 3.200,00 

3.4 Locação de Ônibus de Transporte - 

Locação com operação de ônibus de 

passageiros do tipo urbano simples, 

para o transporte dos alunos 

beneficiados pelas ações do projeto, em 

veículo licenciado para tal fim e com 

motorista devidamente habilitado. 

Serão 04 (quatro) diárias de veículo por 

06 (seis) dias, sendo 03 (três) delas 

voltadas para os passeios turísticos 

guiados. 

Unidade / 

Diária 

24  R$        738,75  R$ 17.730,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 27.330,00 

Meta 4 - Divulgação 

4.1 Banners - Confecção de Banners 

explicativos, contendo informações 

úteis ao projeto e cumprindo a 

legislação de transparência, em lona 

440GR, confecção de unidades para as 

oficinas e espetáculos. 

Metros 

Quadrados 

20 R$          50,00  R$ 1.000,00 

4.2 Camisetas - Confecção/impressão de 

camisetas malha fio 30, cor 4/0 diversas 

cores, com estampas em Silk Screen, de 

composição em poliéster e algodão, 

Tamanhos P, M.GG E EXG conforme 

solicitação prévia. Para Equipe de 

Trabalho e apoiadores. 

Unidades 110 R$          22,00  R$ 2.420,00 

4.3 Cartaz – Em papel couchê 150 gr 

impressão 4/0 só frente em policromia 

para fazer a divulgação do projeto, com 

ativação de marca da secretaria a ser 

afixados em locais de grande circulação 

de pessoas. 

Unidades 100 R$            2,00  R$ 200,00 

4.4 Programa - Em papel couchê 125gr 

impressão 4/4 frente e verso em 

policromia, com uma dobra ao meio, 

formato A4 para o projeto, com as 

informações do projeto e sua 

programação. A ser distribuído para 

alunos e demais visitantes. 

Unidades 1000 R$            0,25  R$ 250,00 

4.5 Impulsionamento em Redes Sociais - 

Serviço de promoção de evento e 

página feito nas redes sociais Facebook 

e Instagram/Whatsapp, visando o 

atingimento de píublico esperado, visto 

que tais meios possuem grande 

capilaridade. 

Serviço 2 R$        300,00 R$ 600,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 4.470,00 



VALOR TOTAL R$ 150.000,00 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar – Parlamentar: Fábio Felix R$ 150.000,00 

Total R$ 150.000,00 

5.4 Previsão de Contrapartida 

Será ofertada contrapartida conforme o Decreto nº 37.843/2016, na forma de 01 (uma) apresentação do Show 

da Banda Obará, um espetáculo musical com banda ao vivo e temática Afro Brasileira, grupo com notoriedade 

artística, que traz em seu currículo apresentações já realizadas em escolas e teatros com a temática afro 

brasileira, sendo um show com durabilidade de 2h ou mais, tocando um repositório próprio, canções de ordem 

da cultura religiosa do candomblé e canções de domínio público, abordando uma diversidade de temas 

presentes no cotidiano de um ser de pigmento de pele escura como o racismo. 

O compromisso é uma demonstração clara de que este projeto se amolda ao objetivo funcional desta Pasta, de 

fato promovendo o Turismo local, além de mover a rede hoteleira e gastronômica por meio de todos os que 

visitarão ou trabalharam no mesmo. 

Garantimos a inserção da logomarca da Secretaria de Turismo em todas as peças de divulgação produzidas, 

bem como apresentaremos para a Subsecretaria de Promoção e Marketing a aplicação da logomarca 

previamente, para aprovação. 

Nos comprometemos ainda durante o evento, divulgar vídeos da Secretaria de Turismo que serão 

disponibilizados previamente e marcaremos marcar o perfil (@) da Secretaria de Turismo e a incluindo a 

#seturdf em todas as postagens nas redes sociais. 

Buscaremos, dentro das possibilidades técnicas do projeto, levantar cadastro do público, com dados de contato 

(nome, telefone, e-mail e redes sociais) e disponibilizar o mailing das pessoas envolvidas em todas as ações, 

mas sendo certo de que nosso meio mais eficaz de comunicação, além das redes sociais é a parte de cartazes, 

grupos de aplicativos de mensagens e banners. 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS, inscrito no RG sob o nº 2.177.366 e CPF nº 717.397.691-04, na 

qualidade de presidente da Associação Carnavalesca Bloco Afro Obará, CNPJ: 16.622.744/0001-88, declaro, para 

os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

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

projeto; 

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

7º da Constituição Federal; 

9. ( N   ) 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. ( N  ) 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. (  N ) 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. ( N  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior 

à                                                               

  

Brasília, 25 de maio de 2022. 

 

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

 GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS 

717.397.691-04  



 

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 se refere 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, 25 de maio de 2022. 

 

                                     __________________________________________ 

Associação Carnavalesca Bloco Afro Obará  

GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS 

 717.397.691-04 

 

  

 

 

 



 

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,__25__/__05___/2022  

GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS 

  

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

 

_______________________________ 

   ASSINATURA 

 


