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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Pró-Bairro de Águas Lindas de Goiás GO 

Endereço Completo: Área Institucional AI-03  – Mansões Odisseia – Águas Lindas de Goiás-GO.                                                              

CNPJ: 05.217.258/0001-68 

Município: Águas Lindas UF: GO CEP: 72.927.197 

Site, Blog, Outros:  Não 

Nome do Representante Legal: DIVANIR DE CASTRO DUARTE 

Cargo: Presidente 

RG: 975.424 Órgão Expedidor: 
SSP/DF CPF:385.198.101-44 

                                                  
Telefone Fixo: Não Telefone Celular: 61- 99386-9927 

E-Mail do Representante Legal: divanir04@gmail.com 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Maurício  dos Santos Martins 
Função na parceria: Responsável Técnico 

RG: 2571.410 Órgão Expedidor: 
SSP/DF CPF: 048.262.221 - 06 

Telefone Fixo: não Telefone Celular: 61- 99386 9927 
E-Mail:  judihdf@gmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  - NÃO SE APLICA 
Razão Social:   

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 
ANEXOS [ ] Termo de Atuação em Rede / [ ] Portfólio da OSC 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Brasília Sem LGBTfobia 2020 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
INÍCIO: 05/10/2020 TÉRMINO:22/12/2020 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Realização do projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020 com ações  de prevenção  e apoio  à 400 
pessoas carentes da comunidade LGBT/da Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e 
Ceilândia/DF, em razão das necessidades decorrentes do isolamento ou prejuízos causados 
pelo novo coronavírus, além de construir um relacionamento com a população do DF para  
convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão do segmento LGBT : 
 

a) Doação de kit assepsia  para impedir a proliferação de germes causadores de 
infecções nas pessoas, objetos e ambientes. Cada kit  terá 12 unidades de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 recipientes  de 
plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e transporte do álcool  em gel 
70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente 
líquido 500gr;  

 
b) Doação máscaras  de proteção com as cores da bandeira LGBTQ+ com 

distribuição ao segmento LGBT carente nos kits (alimentação e assepsia) e à 
população nos ônibus que saem da rodoviária e metrô, como medida protetiva 
contra a disseminação do  novo coronavírus, causador  da doença Covid-19, e 
sensibilização da sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, 
viabilizando a inclusão da população LGBT; 
  

c) Doação de cestas básicas de alimentos. Cada cesta terá 20 unidades de 14 itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg ,● 01 
Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de Tomate 140gr,● 01 
Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 
1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 
04 refresco em pó 15gr,● 01 Biscoito Recheado 110gr; 
 

 
 
 
 

A entrega dos kits (cestas de alimentação assepsia)  terá modalidade de entrega 
agendada à população LGBT inscrita e selecionada como resultantes das ações  de 
prevenção e apoio  à comunidade LGBT/DF. Já as máscaras de proteção, uma parte integrará 
os kits (1.600) e outra parte (7.124)  será distribuída à população nos ônibus que saem da  
rodoviária e metrô, visando sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e 
respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão desse segmento  
 
Cronograma a seguir:  
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ENTREGA DOS KITS:  
A entrega  dos kits (cestas de alimentação assepsia)  será feita em local fixo nas 
Cidades Satélites (Santa Maria, Gama e Ceilândia), agendada (metade de kits num dia 
e metade no outro em cada cidade) aos cadastrados e selecionados, mediante 
chamamento público por meio de formulário próprio divulgado nas redes sociais.  Um 
quantitativo de  1.600 máscaras de proteção integrará o conjunto dos elementos dos 
kits, resultantes das ações  de prevenção e apoio  à comunidade LGBT/DF. Cronograma a 
seguir:  

• 28 e 29 de novembro/2020 – Santa Maria/DF  (150 cestas básicas e 150 kits assepsia) 
• 05 e 06 de dezembro/2020 – Gama/DF (100 cestas básicas e100 kits assepsia) 
• 12 e 13/dezembro/2020 – Ceilândia/DF (150 cestas básicas e150 kits assepsia) 

 
 
DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS NA RODOVIÁRIA E METRÔ: 
Um quantitativo de 7.124  máscaras de proteção será distribuído à população nos 
ônibus e metrô que saem da rodoviária do Plano Piloto visando construir um 
relacionamento harmônico entre a população LGBT e os demais grupos sociais  de 
modo a sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, 
viabilizando a inclusão desse segmento. Cronograma a seguir:  
 

• 31/outubro e 1º de novembro/2020: Região Sul (Santa Maria, Recanto das Emas, 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho i Fundo II e Gama) 

• 07 e 08 de novembro/2020: Região Norte (Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina, 
Varjão, Itapoã, Paranoá, São Sebastião) 

• 14 e 15  de novembro/2020: Região Central (Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro, 
Octogonal, Guará) 

• 21 e 22 de novembro/2020: Metrô 
 

1.JUSTIFICATIVA:  
 

O projeto Brasília Sem LGBTfobia/2020, já em sua terceira edição  de promoção e 

defesa dos direitos da população LGBT,  se propõe nesta edição, realizar ações de prevenção  

e apoio  à comunidade LGBT/DF em razão das carências e necessidades decorrentes do 

isolamento causado pelo novo coronavírus. O projeto pretende ser realizado  por meio  de 

Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito 

Federal para execução de Emenda Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal 

(CLDF).    
O projeto  objetiva  atender 400 pessoas LGBT das Regiões Administrativas do Gama, 

Santa Maria e Ceilândia/DF, além de construir um relacionamento com a população do DF 

para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão do segmento 

LGBT, desenvolvendo as seguintes ações: 
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a) Doação de 400 kit assepsia  para impedir a proliferação de germes causadores de 

infecções nas pessoas, objetos e ambientes. Cada kit  terá 12 unidades de 6 itens:  

● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 recipientes  de 
plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e transporte do álcool  em gel 
70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente 
líquido 500gr; 
 

b) Doação 8.724 máscaras  de proteção personalizadas, nas cores da bandeira 
LGBTQ+ com distribuição de 1.600 unidades ao segmento LGBT carente nos kits 
(alimentação e assepsia) e distribuição de 7.124 unidades à população do DF nos 
ônibus que saem da rodoviária e metrô, como medida protetiva contra a 
disseminação do  novo coronavírus, causador  da doença Covid-19, e sensibilização 
da sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a 
inclusão da população LGBT; 

 
c) Doação de 400 cestas básicas de alimentos. Cada cesta terá 20 unidades de 14 

itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg ,● 01 
Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de Tomate 140gr,● 01 
Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 
1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 
04 refresco em pó 15gr,● 01 Biscoito Recheado 110gr. 

 
Está previsto ainda, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBT a  distribuição de 

máscaras personalizadas nas cores da bandeira LGBTQ+, nos ônibus e metrôs que saem da 

rodoviária do Plano Piloto. A medida é também protetiva contra a disseminação do  novo 

coronavírus, causador  da doença Covid-19, além de construir um relacionamento harmônico 

entre a população LGBT/DF e os demais grupos sociais  de modo a sensibilizar a sociedade 

para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão desse segmento. 

O público formado por Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros - LGBT do Distrito Federal, possui uma história de luta para a conquista de 

direitos ao respeito pela diversidade sexual, como defende as diretrizes e orientações do 

relatório da III Conferência Distrital LGBT (2015), referendadas no Programa Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH3, dentro dos objetivos estratégicos: garantia do respeito à livre 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Dados do balanço anual do Disque 100 (Disque Direitos Humanos) sobre a violência 

contra as pessoas LGBT divulgados recentemente pelo  Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMFDH) informaram que em 2018, as denuncias de casos resultaram em 

2.879 violações. Destas,  70,56%  foram referentes à discriminação, seguida por violência 

psicológica – que consiste em xingamentos, injúria, hostilização e humilhação ao segmento 

LGBT. Violência física e violência institucional foram outros dados apontados pelo relatório do 
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referido balanço.  

Citado pela atual ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), “essa violência precisa ser combatida”. Portanto, a população LGBT  necessita  de 

projetos que promovam não somente a efetividade na execução de políticas públicas 

específicas como também, ações de cidadania, educativas e culturais no sentido de preparar a 

sociedade sobre questões da LGBTfobia institucionalizada no país.  

O Disque 100,  serviço de discagem direta e gratuita disponível para todo o Brasil. 

objetiva acatar e encaminhar denúncias de violações de Direitos Humanos envolvendo crianças 

e adolescentes, pessoas idosas, pessoa com deficiência, população em situação de rua, 

população LGBT, igualdade racial, pessoas em privação de liberdade, conflitos agrários e 

urbanos, demandas indígenas, entre outros.  
O projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020  e a série de ações a ele relacionadas fazem 

parte  da luta social por direitos, empreendida pelo segmento.   

Alinhado aos objetivos desta  Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Governo do Distrito  de  articular ações com finalidade de resguardar e promover os direitos 

humanos, as atividades deste projeto são focadas na promoção e defesa dos direitos, 

enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação.  Com esse conjunto de 

ações, o projeto contribui ainda, para o enfrentamento da homofobia, lesbofobia, transfobia, 

bifobia, buscando alternativas de superações no combate à discriminação e ao preconceito 

da população LGBT no Distrito Federal.  

A entrega dos kits (cestas de alimentação assepsia)  terá modalidade de 

entrega agendada à população LGBT inscrita e selecionada como resultantes das ações  

de prevenção e apoio  à comunidade LGBT das RAs do Gama, Santa Maria e Ceilândia/DF. Já 

as máscaras de proteção, uma parte integrará os kits (1.600) e outra parte (7.124)  será 

distribuída à população do DF nos ônibus que saem da  rodoviária e metrô, visando 

sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, 

viabilizando a inclusão desse segmento.  
 

Cronograma a seguir:  
 
ENTREGA DOS KITS:  
 
A entrega  dos kits (cestas de alimentação assepsia)  será feita em local fixo nas Cidades 
Satélites (Santa Maria, Gama e Ceilândia), agendada (metade de kits num dia e metade no 
outro em cada cidade) aos cadastrados e selecionados, mediante chamamento público por 
meio de formulário próprio divulgado nas redes sociais.  Um quantitativo de  1.600 máscaras de 
proteção integrará o conjunto dos elementos dos kits, resultantes das ações  de prevenção e 
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apoio  à comunidade LGBT/DF. Cronograma a seguir:  
• 28 e 29 de novembro/2020 – Santa Maria/DF  (150 cestas básicas e 150 kits assepsia) 
• 05 e 06 de dezembro/2020 – Gama/DF (100 cestas básicas e100 kits assepsia) 
• 12 e 13/dezembro/2020 – Ceilândia/DF (150 cestas básicas e150 kits assepsia) 

 
DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS NA RODOVIÁRIA E METRÔ: 
 
Um quantitativo de 7.124  máscaras de proteção será distribuído à população nos ônibus e 
metrô que saem da rodoviária do Plano Piloto visando construir um relacionamento harmônico 
entre a população LGBT e os demais grupos sociais  de modo a sensibilizar a sociedade para  
convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão desse segmento. 
Cronograma a seguir:  
 

• 31/outubro e 1º de novembro/2020: Região Sul (Santa Maria, Recanto das Emas, 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho i Fundo II e Gama) 

• 07 e 08 de novembro/2020: Região Norte (Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina, 
Varjão, Itapoã, Paranoá, São Sebastião) 

• 14 e 15  de novembro/2020: Região Central (Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro, 
Octogonal, Guará) 

• 21 e 22 de novembro/2020: Metrô 
 

2.DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 
   2.1-PRÉ-PRODUÇÃO  
Período de 05 a 30/10/2020: 
Atividades preparatórias para a realização do Projeto Brasília Sem LGBTfobia/2020: 
 

• Planejamento interno dos trabalhos para organização e estruturação das atividades; 
• Organização de ações  de prevenção  e apoio  à comunidade LGBT /DF e integração 

com a sociedade, em razão das carências e necessidades de isolamento ou prejuízos 
causados pelo novo coronavírus: 
 
a) Doação de kit assepsia  para impedir a proliferação de germes causadores de 

infecções nas pessoas, objetos e ambientes. Cada kit  terá 12 unidades de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 recipientes  de 
plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e transporte do álcool  em gel 
70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente 
líquido 500gr; 
 

b) Doação máscaras  de proteção nas cores da bandeira LGBTQ+; 
 

c) Doação de cestas básicas de alimentos. Cada cesta terá 20 unidades de 14 itens: 
       ● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg ,● 01 

Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de Tomate 140gr,● 01 
Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 
1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 
04 refresco em pó 15gr,● 01 Biscoito Recheado 110gr); 
 

• Definição de critérios de cadastramento e seleção para atendimento o segmento 
LGBT/DF carente para fins de ações de prevenção  e apoio;   
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• Organização da agenda e logística para atender o segmento LGBT inscrito/selecionado; 
• Identificação dos atores governamentais e da sociedade civil  a serem envolvidos;  
• Contatos e reuniões com  envolvidas para distribuição de tarefas para o 

desenvolvimento das atividades; 
• Confecção de camisetas do projeto; 
• Contratações de pessoa jurídica para fornecimento dos serviços do projeto; 
• Acompanhamento  dos  serviços contratados; 
• Preparação do material de divulgação; 
• Encaminhamentos para a execução das atividades. 
• Pagamentos de fornecedores,  conforme contratações. 

 
2.2 - PRODUÇAO:  
Período de 31/10 a 13/12/2020 
 Atividades de produção do Projeto Brasília Sem LGBTfobia/2020,  com divulgação,  
cadastramento, seleção e entrega agendada dos kits assepsia e cesta básica de alimento, 
resultantes das ações  de prevenção  e apoio  à comunidade LGBT da Regiões 
Administrativas do Gama, Santa Maria e Ceilândia/DF, além da  inclusão do segmento 
com a população do DF.   As máscaras  de proteção serão distribuídas dentro dos kits e 
nos ônibus que saem da rodoviária e metrô. Cronograma de execução próprio. 
 
Cronograma de entrega a seguir: 
DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS NA RODOVIÁRIA E METRÔ: 
Um quantitativo de 7.124  máscaras de proteção será distribuído à população nos 
ônibus e metrô que saem da rodoviária do Plano Piloto visando construir um 
relacionamento harmônico entre a população LGBT e os demais grupos sociais  de 
modo a sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos 
espaços, viabilizando a inclusão desse segmento.  
 
Cronograma a seguir:  

• 31/outubro e 1º de novembro/2020: Região Sul (Santa Maria, Recanto das Emas, 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho i Fundo II e Gama) 

• 07 e 08 de novembro/2020: Região Norte (Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina, 
Varjão, Itapoã, Paranoá, São Sebastião) 

• 14 e 15  de novembro/2020: Região Central (Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro, 
Octogonal, Guará) 

• 21 e 22 de novembro/2020: Metrô 
 
ENTREGA DOS KITS:  
A entrega  dos kits (alimentação e assepsia)  será feita em local fixo nas Cidades 
Satélites (Santa Maria, Gama e Ceilândia), agendada (metade de kits num dia e 
metade no outro em cada cidade) aos cadastrados e selecionados, mediante chamamento 
público por meio de formulário próprio divulgado nas redes sociais.  Um quantitativo de  
1.600 máscaras de proteção integrará o conjunto dos elementos dos kits, resultantes das 
ações  de prevenção e apoio  à comunidade LGBT/DF.  
 
 
Cronograma a seguir:  
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• 28 e 29 de novembro/2020 – Santa Maria/DF  (150 cestas básicas e 150 kits assepsia) 
• 05 e 06 de dezembro/2020 – Gama/DF (100 cestas básicas e100 kits assepsia) 
• 12 e 13/dezembro/2020 – Ceilândia/DF (150 cestas básicas e150 kits assepsia) 

 
Divulgação e transparência dos eventos do projeto: locais de trabalho, mídia espontânea (rádio, 
TV, jornal, internet) e redes sociais; 
  
Coordenação e acompanhamento da distribuição dos produtos de prevenção e apoio ao 
segmento LGBT/DF, conforme cronograma de atividades; 
 
Registro das atividades do projeto; 
 
Elaboração do material de divulgação do projeto; 
 
Coleta e assinaturas de presenças dos prestadores de serviço ao projeto; 
 
Pagamentos de estrutura de apoio, conforme contratações; 
 
Publicização das atividades realizadas. 
 
Registros das declarações de receptividade das ações do projeto (vídeos ou impressas). 

 
2.3-  PÓS – PRODUÇÃO 
        Período de 14/12 a 22/12/2020 

• Atividades internas administrativas do projeto; 
• Pagamentos finais dos serviços prestados; 
• Encerramentos da conta bancária e recolhimento de  extratos bancários do projeto; 
• Avaliação das atividades realizadas no projeto  e prestação de conta. 
• Relatório final. 

3.OBJETIVOS E METAS: 
 
3.1- OBJETIVO GERAL: 

Realizar o projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020 com ações  de prevenção  e apoio  à 
comunidade LGBT no Distrito Federal,  em razão das carências e necessidades de 
isolamento causados pelo novo coronavírus, favorecendo a promoção da cidadania, e 
inclusão da população LGBT na sociedade, respeitando as especificidades e 
transversalidades do segmento. 
 
 

3.2 - ESPECÍFICOS: 
a)   Atender 400  LGBT nas Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e 

Ceilândia/DF,  no projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020 com ações  de prevenção  e 
apoio ao segmento, além de construir um relacionamento com a população do DF 
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para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão do 
segmento LGBT; 

 
b)  Entregar 400 kits assepsia, sendo 100 unidades para a Cidade Satélite do  Gama, 150 

unidades para a Cidade Satélite de Santa Maria e 150 unidades para a Cidade Satélite 
de Ceilândia. O propósito é impedir a proliferação de germes causadores de infecções 
nas pessoas, objetos e ambientes. Cada kit  terá 12 unidades de 6 itens:  

    ● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 recipientes  de 
plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e transporte do álcool  em gel 70%,● 
02 Caixa de Sabão em Pó  250gr cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente líquido 
500gr; 

 
c)  Entregar 8.724 máscaras laváveis e reutilizáveis, nas cores da bandeira LGBTQ+ 

cortadas e costuradas individualmente, com revestimento duplo  em tecido 100% 
poliéster na frente e uma tela  atrás com dupla costura. Serão 400 unidades para a 
Cidade Satélite do  Gama, 600 unidades para a Cidade Satélite de Santa Maria e 600 
unidades para a Cidade Satélite de Ceilândia, perfazendo um total de 1.600 máscaras, 
portanto 4 máscara para cada pessoa de cada uma das  Satélites citadas. Serão 
distribuídas 7.124 nos ônibus e metrô que saem da rodoviária do Plano Piloto.  

 
d)  Entregar 400 cestas básicas de alimento ao segmentos LGBT DF, sendo 100 unidades 

para a Cidade Satélite do  Gama, 150 unidades para a Cidade Satélite de Santa Maria 
e 150 unidades para a Cidade Satélite de Ceilândia, contendo  cada cesta: ● 01 Arroz 
Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg ,● 01 Macarrão 500g ,● 
04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de Tomate 140gr,● 01 Farinha de Mandioca 
500gr,● 01 Biscoito Cremer Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 1litro ,● 01 Fubá de milho 
500gr,● 01 Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 04 refresco em pó 15gr,● 01 
Biscoito Recheado 110gr embalagem plástica; 
 

e) Efetuar o desdobramento das atividades do projeto utilizando-se de recursos de apoio 
com serviço de designer pleno, de assessoria de imprensa, direção de fotografia para 
registro fotográfico dos eventos e fornecimento de camisetas, aluguel de van e água 
mineral. 

 
3.3- DESCRIÇÃO DE METAS: 
 
3.3.1- META 1  
Estruturar o gerenciamento das ações estratégicas do projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020  
por meio da contratação de integrantes de equipe técnica gerencial para preparação, 
execução e prestação de contas, visando a garantia da realização do projeto com ações  de 
prevenção  e apoio  à comunidade LGBT/DF em razão das carências e necessidades de 
isolamento causados pelo novo coronavírus e das atividades de inclusão do segmento 
na sociedade. 
 
3.3.2 - META 2 
Contratar fornecimento de produtos e serviços para as ações de inclusão, prevenção e apoio 
ao segmento LGBT/DF na realização projeto Brasília Sem LGBTfobia/2020. 
 
3.3.3 - META 3  
Produzir material de divulgação do projeto, registro fotográfico e desdobramentos das ações e 
resultados. 
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3.4 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA, COM A DEMONSTRAÇÃO 
DE NEXO ENTRE A REALIDADE, O PROJETO E METAS A SEREM ATINGIDAS: 

O projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020  e a série de ações a ele relacionadas fazem 
parte  da luta social por direitos, empreendida pelo segmento.  Contribui para a promoção e 
defesa dos direitos da população LGBT e  se propõe realizar ações de prevenção  e apoio  à 
comunidade LGBT/DF em razão das carências e necessidades decorrentes do isolamento ou 
prejuízos causados pelo novo coronavírus. 

O projeto visa também a construção de relacionamentos harmônicos entre a 
população LGBT e os demais grupos sociais existentes no DF, de modo a sensibilizar a 
sociedade para convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão 
desse segmento.  

As atividades deste projeto são focadas na promoção e defesa dos direitos, 
enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação,  em consonância com 
os objetivos da  Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito  de  
articular ações com finalidade de resguardar e promover os direitos humanos.  

 
3.5 - FORMAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E DE CUMPRIMENTO DAS METAS : 
Conforme execução deste plano de trabalho  serão realizadas: 
 
a) Atividades de estruturação do gerenciamento das ações estratégicas do projeto; 
b) Atividades  preparatórias da execução do projeto; 
c) Cadastramento de LGBT carentes para o benefício das doações  por meio de formulário 

próprio divulgado nas redes sociais do segmento, expedido por e-mail e whatsapp. A 
seleção obedecerá critérios de baixa renda, desemprego e doença, principalmente. 

d) Entregas  de kits assepsia, máscaras  de proteção e cestas básicas de alimento, serão 
agendadas, aos LGBTs  selecionados, na Cidades Satélites do Gama, Santa Maria e 
Ceilândia; 

e)  Distribuição de máscaras nas cores da bandeira LGBTQ+, nos ônibus e metrôs que saem 
da rodoviária do Plano Piloto como medida  protetiva. 

 
3.6 - DEFINIÇÃO DE INDICATIVOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS A SEREM 
UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
A verificação do cumprimento das metas para avaliação do desempenho do projeto será feita  
por meio de acompanhamento direto das ações, registros fotográficos,  depoimentos, 
declarações, opiniões, assinaturas, especificando documentos nos recibos das doações, 
notas fiscais de prestação de serviço e relatório das atividades realizadas.  
 

4. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 
       Atender 400 pessoas LGBT carentes, do segmento do Distrito Federal (kit alimentação, 
assepsia e máscara de proteção) e sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e 
respeitosas nos espaços, viabilizando a inclusão da população LGBT, com distribuição de 7.124 
máscaras de proteção nos ônibus e metrô que saem da rodoviária do Plano Piloto 

5. CONTRAPARTIDA: 
(X) NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
De acordo com o Parágrafo Único do art. 12 do Decreto nº 8.726 de 27/04/2016, não 
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será exigida contrapartida quando o valor global da parceria for igual ou inferior a R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais). Este projeto tem valor global de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais).  
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  6. CRONOGRAMA EXECUTIVO  
6.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

Metas 
Etapa/ 
Fase Especificação 

Duração 
Data 

Início Término 
META 1  

 
Estruturar o gerenciamento das ações 
estratégicas do projeto Brasília Sem 
LGBTfobia 2020  por meio da 
contratação de integrantes de equipe 
técnica gerencial para preparação, 
execução e prestação de contas, 
visando a garantia da realização do 
projeto com ações  de prevenção  e 
apoio  à comunidade LGBT/DF em 
razão das carências e necessidades 
de isolamento causados pelo novo 
coronavírus e das atividades de 
inclusão do segmento na sociedade. 

 

1.1 Contratação de serviço de Produtor Executivo – profissional 
envolvido na concepção, acompanhamento do projeto e de todo o 
trabalho a ser executado, bem como solucionar os problemas quando 
necessário.. Organiza, planeja, orienta, implementa  e acompanha todas 
as fases do projeto (pré, execução e pós realização) além da 
elaboração relatório final.  

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

1.2 Contratação de serviço de Diretor Geral para as funções de gerente 
do projeto, visando a garantia dos resultados previstos, inerentes aos 
processos que envolvam os recursos humanos, materiais e financeiros. 
Fazer a gestão do projeto.  nas fases de  pré-produção, produção e 
pós – produção  Realiza os serviços de celebração de contratos, 
pagamentos, acertos bancários, contábeis e de prestação de contas no 
gerenciamento administrativo do projeto e sua logística administrativa.  

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

1.3 Contratação de serviço de Diretor de Produção: Prestação de 
serviços profissional qualificado para atuar na Produção de Eventos, 
compreendendo a pré-produção e produção, incluindo atribuições de 
coordenar logística de hospedagem, transporte, alimentação, limpeza, 
equipamentos, segurança, recepção, plenária e credenciamento..  

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

1.4 Contratação de serviço de Assistente de Diretor para as funções de 
assessoramento nos processos de desenvolvimento do projeto, bem 
como levantar as  necessidades e requisitos, acompanhar o 
cronograma, desenvolver as planilhas de apresentações e controle de 
documentações e logística administrativa do projeto.  

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

 1.5 Contratação de serviço de Assistente de Produção: para prestar 
auxílio nas questões de logística, segurança e infraestrutura durante a 
realização do projeto, nas fases do projeto, visando o pleno 
desenvolvimento das suas Atividades. 
 
 
 
 
 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)  

Metas Etapa/ 
Fase 

 Especificação                                Data 

Início Término 
META 2 

Contratar fornecimento de 
produtos e serviços para as ações 
de inclusão, prevenção e apoio ao 
segmento LGBT/DF na realização 
projeto Brasília Sem 
LGBTfobia/2020 
  

2.1 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 8.724 
máscaras  reutilizáveis nas cores da bandeira LGBTQ+ com 
revestimento duplo  em tecido tricoline (frente) e tela de tricoline 
baby (atrás) 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

2.2 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 400 kit 
assepsia, ao segmento LGBT das Regiões Administrativas do 
Gama, Santa Maria e Ceilândia/DF, sendo que cada kit  conterá: 
2 litros de álcool 70%, 2 recipientes para transportar álcool 250 
ml, 2 litros de água sanitária, 2 caixas de sabão em pó, 2 
detergentes 500 ml e 2 sabonetes; 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

2.3 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 400 
cestas básica de alimento ao segmento LGBT das Regiões 
Administrativas do Gama, Santa Maria e Ceilândia/DF, sendo 
que  cada cesta deverá ter os seguintes produtos: 5Kg de arroz, 
2 litros de óleo, 2 pacote de macarrão, 2 kg de feijão,  1 pacote 
de biscoito de água e sal, 1 kg café em pó, 1 kg de açúcar, 1 
pacote de extrato de tomate 300 ml, 1 pacote de floco de milho 
(flocão). 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

2.4 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
impressão de 50 camisetas (logos coloridas) de malha – manga 
curta-, tamanhos M, G  e GG. As referidas camisetas serão assim 
distribuídas: 10 camisetas para os 5 integrantes da equipe 
técnica (2 camisetas para cada, dado os vários eventos); 06 
camisetas (para o designer pleno, para  assessor de imprensa e  
para o fotógrafo, sendo 02 para cada); 02 camisetas  (para o 
arquivo da prestação de conta do projeto na OSC e SEJUS); 32 
camisetas para os 16 voluntários do projeto que ajudarão na 
distribuição das máscaras na rodoviária e metrô (02 para cada). 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 
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2.5 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de aluguel 
de van com capacidade para 15 passageiros, com ar 
condicionado e motorista, para transporte – 7 diárias 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

2.6 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de   400 
unidades de  água mineral garrafa em 500ml 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

2.7 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
impressão de 01 banner de  lona brilho, cor frente,  medindo 
90X50 cm com acabamento. 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

 
  CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

 
Metas Etapa/ 

Fase 
Especificação 

 

Duração 
        Data 

Início Término 
 

META  3 
 
Produzir  material de divulgação 
do projeto, registro fotográfico e 
desdobramentos das ações e 
resultados. 
 
 

3.1 
Contratação de empresa qualificada no fornecimento do  serviço 
de Assessoria de Imprensa. 
 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

3.2 

Contratação de empresa qualificada no fornecimento de designer 
para criação e produção de peças de divulgação do projeto, 
referentes as ações do projeto 
 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 

3.3 
Contratação de empresa qualificada no fornecimento do  serviço 
de direção de  fotografia para registro fotográfico dos eventos 
 

05/outubro/2020 30/outubro/2020 
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7. MARCOS  EXECUTORES 
 

7.1 - AÇÃO 

 
INÍCIO 

 
TÉRMINO 

Entrega dos  produtos (kit assepsia, máscaras  de proteção e cestas 
básicas de alimento) resultantes das ações  de prevenção  e apoio  à 
comunidade LGBT do Gama, Santa Maria e Ceilândia/DF além de 
construir um relacionamento com a população do DF para  
convivências urbanas e respeitosas nos espaços, viabilizando a 
inclusão do segmento LGBT no Projeto Brasília Sem 
LGBTfobia/2020:     
Rodoviária do Plano Piloto: plataforma de ônibus e estação do 
metrô - com distribuição de 6.343 máscaras de proteção nas cores da 
bandeira LGBTQ+, como medida protetiva .contra o novo coronavírus.. 

• 31/outubro e 1º de novembro/2020: Região Sul (Santa 
Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia, Riacho Fundo, Riacho i Fundo II e Gama) 

• 07 e 08 de novembro/2020: Região Norte (Sobradinho I, 
Sobradinho II, Planaltina, Varjão, Itapoã, Paranoá, São 
Sebastião) 

• 14 e 15  de novembro/2020: Região Central (Asa Sul, Asa 
Norte, Sudoeste, Cruzeiro, Octogonal, Guará) 

• 21 e 22 de novembro/2020: Metrô 
 

31/10/2020 
Início  
9h 

22/11/2020 
Encerramento  
13h 

Cidade Satélite de Santa Maria/DF- 28 e 29 de novembro/2020 
Administração Regional-Entrega de:  
 
150 kit assepsia, contendo, cada kit:  12 unidades de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 
recipientes  de plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e 
transporte do álcool  em gel 70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr 
cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente líquido 500gr; 
  

 150 cestas básica de alimento ao segmento LGBT DF, contendo  Cada 
cesta 20 unidades de 14 itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg 
,● 01 Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de 
Tomate 140gr,● 01 Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer 
Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 
Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 04 refresco em pó 15gr,● 
01 Biscoito Recheado 110gr; 
 
600 máscaras de proteção reutilizáveis nas cores da bandeira LGBTQ+ 
cortadas e costuradas individualmente, com revestimento duplo  em 
tecido 100% poliéster na frente e uma tela  atrás com dupla costura – 
entregar 4 máscaras por pessoa. 
  

28/11/2020 
9h às 13h 

29/11/2020 
9h às 13h 

Cidade Satélite do Gama – 05 e 06 de dezembro/2020 -Administração 
Regional - Entrega de: 
 
100 kits assepsia, contendo, cada kit:  12 unidades de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 
recipientes  de plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e 
transporte do álcool  em gel 70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr 

05/12/2020 
9h às 13h  

06/12/2020 
9h às 13h 
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cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente líquido 500gr; 
 

 100 cestas básica de alimento ao segmento LGBT DF, contendo  cada  
cesta,  20 unidades de 14 itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg 
,● 01 Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de 
Tomate 140gr,● 01 Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer 
Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 
Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 04 refresco em pó 15gr,● 
01 Biscoito Recheado 110gr; 
 
400 máscaras de proteção reutilizáveis nas cores da bandeira LGBTQ+ 
cortadas e costuradas individualmente, com revestimento duplo  em 
tecido 100% poliéster na frente e uma tela  atrás com dupla costura – 
entregar 4 máscaras por pessoa 
 
Cidade Satélite de Ceilândia – 12 e 13 de dezembro/2020 
Administração Regional - Entrega de: 
 
150 kits assepsia, contendo, cada kit:  12 unidades de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água Sanitária,● 02 
recipientes  de plástico 200 ml cada,  com tampa para armazenar e 
transporte do álcool  em gel 70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr 
cada,● 02 Sabonete 230gr,● 02 Detergente líquido 500gr; 
 

 150 cestas básica de alimento ao segmento LGBT DF, contendo  cada  
cesta,  20 unidades de 14 itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 Feijão tipo1 1kg 
● 01 Macarrão 500g ,● 04 Macarrão instantâneo 70gr,● 01 Molho de 
Tomate 140gr,● 01 Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer 
Cracker 500gr ,● 01 Óleo de Soja 1litro ,● 01 Fubá de milho 500gr,● 01 
Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 04 refresco em pó 15gr,● 
01 Biscoito Recheado 110gr; 
 
600 máscaras de proteção reutilizáveis nas cores da bandeira LGBTQ+ 
cortadas e costuradas individualmente, com revestimento duplo  em 
tecido 100% poliéster na frente e uma tela  atrás com dupla costura – 
entregar 4 máscaras por pessoa 

 

12/12/2020 
9h às 13h  

13/12/2020 
9h às 13h 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CONCEDENTE 

Parcela única no valor de R$ 150.000,00  (cento e cinquenta mil reais) com previsão de liberação 
do recurso para a OSC em setembro/2020 para cumprir  execução do projeto.  

Recurso financeiro  oriundo  de Emenda Parlamentar  da Câmara Legislativa do DF, número 
00641.01 – Programa de Trabalho 14.442 62 119107004 -  fonte 100 e  natureza 335 041.  

9. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00) 

Especificação Total (R$) Convenente 
(R$) 

Concedente 
(R$) 

Todos os serviços constantes no cronograma físico 
financeiro deste plano de trabalho serão realizados 150.000,00 0,00 150.000,00 
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por meio de contratações de Pessoa Jurídica. 
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10.1 - FÍSICO - FINANCEIRO (R$1,00) 

Meta  Etapa/ 
Fase  

Especificação Qtde Und. de 

Medida 

Valor 

Unitário 

($) 

Valor Total 

($) 

Convenente  Concedente  

Meta 1 1.1 Contratação de serviço de Produtor Executivo Semana 10 760,00 R$ 7.600,00 - R$ 7.600,00 
1.2 Contratação de serviço de Diretor Geral Semana 10 750,00 R$ 7.500,00 - R$ 7.500,00 
1.3 Contratação  de serviço de Assistente de Diretor 

 Semana 10 650,00 R$ .6.500,00 - $ .6.500,00 

1.4 Contratação  de serviço de Diretor de Produção 
 Semana 10 750,00 R$ 7.500,00 - R$ 7.500,00 

1.5 Contratação  de serviço de Assistente de Produção 
 Semana 10 650,00 R$ .6.500,00 - $ .6.500,00 

SUBTOTAL 35.600,00 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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FÍSICO - FINANCEIRO (R$1,00) 

Meta  Etapa/ 
Fase  

Especificação Qtde Und. de 

Medida 

Valor 

Unitário 

($) 

Valor Total 

($) 

Convenente  Concedente  

Meta 2 2.1 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
8.724 máscaras de proteção reutilizáveis nas cores da 
bandeira LGBTQ+ cortadas e costuradas 
individualmente, com revestimento duplo  em tecido 
100% poliéster na frente e uma tela  atrás com dupla 
costura 

8.724   unidade 7,00 61.068,00  61.068,00 

2.2  Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
400 kit assepsia, sendo que cada kit  terá:  12 unidades 
de 6 itens:  
● 500ml de álcool em gel 70% ,● 02 Litros de Água 
Sanitária,● 02 recipientes  de plástico 200 ml cada,  com 
tampa para armazenar e transporte do álcool  em gel 
70%,● 02 Caixa de Sabão em Pó  250gr cada,● 02 
Sabonete 230gr,● 02 Detergente líquido 500gr; 

400 unidade 28,00 11.200,00 - 11.200,00 

2.3  Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
400 cestas básica de alimento ao segmento LGBT DF, 
sendo que  cada cesta terá,  20 unidades de 14 itens: 
● 01 Arroz Arroz tipo1 5kg ,● 01 Açúcar Cristal 1kg ,● 01 
Feijão tipo1 1kg ,● 01 Macarrão 500g ,● 04 Macarrão 
instantâneo 70gr,● 01 Molho de Tomate 140gr,● 01 
Farinha de Mandioca 500gr,● 01 Biscoito Cremer Cracker 
500gr ,● 01 Óleo de Soja 1litro ,● 01 Fubá de milho 
500gr,● 01 Sal Refinado 1kg ,● 01 Papel Higiênico 4x1 ,● 
04 refresco em pó 15gr,● 01 Biscoito Recheado 110gr; 

400 Unidade 70,00 28.000,00 - 28.000,00 

2.4 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
impressão de 50 camisetas de malha branca  – manga 
curta-, tamanhos M, G  e GG. Em policromia nas 

50 Unidade 16,00 800,00 - 800,00 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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logomarcas frente e verso 
2.5 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 

aluguel de van com capacidade para 15 passageiros, com 
ar condicionado e motorista, para transporte  

7 Diárias 450,00 3.150,00 - 3.150,00 

 2.6 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de   
400 unidades água mineral garrafa em 500ml 

400 Unidade 2,50 1.000,00 - 1.000,00 

 2.7 Contratação de empresa qualificada no Fornecimento de 
impressão de 01 Banner de  lona brilho, cor frente,  
medindo 90X50 cm com acabamento. 

1 Unidade 182,00 182,00 - 182,00 

SUBTOTAL 105.400,00 
 

FÍSICO - FINANCEIRO (R$1,00) 

Meta  Etapa/ 
Fase  

Especificação Qtde Und. de 

Medida 

Valor 

Unitário 

($) 

Valor Total 

($) 

Convenente  Concedente  

Meta 3 
3.1 

Contratação de empresa qualificada no fornecimento 
do  serviço de Designer pleno - diagramação e arte 
das peças gráficas e web do evento 

Mensal  1  R$      
4.000,00  R$ 4.000,00 

- 
R$ 4.000,00 

3.2 Contratação de empresa qualificada no fornecimento 
do  serviço de Assessoria de Imprensa.  Mensal  1  R$      

2.500,00  R$ 2.500,00 - R$ 2.500,00 

3.3 
Contratação de empresa qualificada no fornecimento 
do  serviço de direção de  fotografia para registro 
fotográfico dos eventos 

Semana 1  R$      
2.500,00  R$ 2.500,00 

- 
R$ 2.500,00 

SUBTOTAL 9.000,00 
 
 
 
  
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

mailto:institutoprobairro@hotmail.com


 
 
 

       INSTITUTO PRÓ-BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 
Sede: Área Institucional AI-03  – Mansões Odisseia – Águas Lindas de Goiás-GO.   

CNPJ/MF sob nº 05.217.258/0001-68 – Telefone: 61 -99138-9448 
E-mail: institutoprobairro@hotmail.com Facebook.com/institutoprobairro 

 

 

 
 

11. ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO / CURRÍCULUNS (OBRIGATÓRIO) 
[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 
[   ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES (não se aplica) 
[X ] OUTROS. Especificar: Ofício Parlamentar e Requerimento de Parceria  
 
 

 
 

Brasília-DF, 18 de Setembro de 2020 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
DIVANIR DE CASTRO DUARTE 

Presidente 
       INSTITUTO PRÓ-BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 
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	O projeto Brasília Sem LGBTfobia/2020, já em sua terceira edição  de promoção e defesa dos direitos da população LGBT,  se propõe nesta edição, realizar ações de prevenção  e apoio  à comunidade LGBT/DF em razão das carências e necessidades decorrentes do isolamento causado pelo novo coronavírus. O projeto pretende ser realizado  por meio  de Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal para execução de Emenda Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).   

