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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

 Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas (Cema)

Projeto “Nós podemos muito mais: trabalhando em rede com a rede”

PROJETOS

Projetos Quadras Poliesportivas nas Escolas Rurais do DF

*  Projeto  desenvolvido  pela  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público  e  Social  -
PRODEP

Objetivo: Construção de quadra poliesportiva em escolas rurais do DF proporcionando um espaço
adequado à prática de educação física, esportes, recreação e jogos, além da utilização da quadra para
atividades pedagógicas e culturais da escola com os alunos e comunidade. 
Escolas contempladas:
- Escola Classe Lajes da Jiboia – Ceilândia *CONCLUÍDO
- Escola Classe Córrego das Corujas – Ceilândia *CONCLUÍDO
- Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta do Baixo – Gama
- Centro Educacional Engenho das Lajes – Gama
- Escola Classe ETA 44 – Planaltina *CONCLUÍDO
- Escola Classe Frigorífico Industrial – Planaltina
- Escola Classe Aguilhada – São Sebastião *CONCLUÍDO
- Escola Classe São Bartolomeu – São Sebastião *CONCLUÍDO
- Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Sobradinho *CONCLUÍDO
- Escola Classe Córrego do Arrozal – Sobradinho *CONCLUÍDO

Sema Águas Claras

Aquisição de computadores para o Centro Social Formar - Objetivo: Adquirir novos computadores
visando melhorar o desenvolvimento dos trabalhos da instituição e remanejar os demais equipamentos
para o laboratório de informática da instituição.

Aquisição de câmera de foto/filmagem para 21ª Delegacia de Polícia Civil  - Objetivo: Adquirir
câmera de foto/filmagem para proporcionar maior efetividade nas investigações criminais.

Sema Brasília I e Especializadas

Revitalização do parque infantil da Creche Vila Planalto - Objetivo: Substituir o parquinho, que se
encontra  deteriorado  pelo  tempo  e  apresenta  risco  para  as  crianças,  melhorando  o  espaço  de
desenvolvimento psicomotor e cognitivo da instituição. *CONCLUÍDO

Acessibilidade da piscina da AMPARE - Objetivo: Adaptar a piscina da instituição para facilitar o
acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção na realização das aulas e atividades
desenvolvidas na piscina. *CONCLUÍDO

Revitalização do parque infantil da Associação Cruz de Malta - Objetivo: Substituir o parquinho
de areia e a cobertura de proteção, melhorando o espaço de desenvolvimento psicomotor e cognitivo
utilizado pelas crianças. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos eletrônicos para sala de acolhimento e substituição do parquinho da
Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente - Objetivo: Minimizar efeitos do comparecimento
à delegacia, com sala de acolhimento receptiva e parquinho, onde vítimas crianças e adolescentes se
sintam seguras, tranquilas e alheias aos trâmites e tensões dos registros criminais. *CONCLUÍDO



Adaptação  e  acessibilidade  da  horta  da  AMPARE  - Objetivo:  Adequar  o  acesso  à  horta  da
instituição,  facilitando  o  acesso  de  cadeirantes  e  pessoas  com  dificuldade  de  locomoção  para
realização das atividades no local. *CONCLUÍDO

Oficina terapêutica culinária do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil -  CAPS I Asa
Norte  -  Objetivo:  Proporcionar  aos  usuários  uma  oficina  de  culinária  que  promova  o  cuidado
terapêutico integrado às práticas promotoras de saúde e alimentação saudável. *CONCLUÍDO

Revitalização  do  laboratório  de  informática  do  Centro  Educacional  Prof.  Carlos  Mota  -
Objetivo: Reformular redes elétricas e estruturais do laboratório de informática, instalação do sistema
de som e projeção, instalação e configuração de máquinas e equipamentos. *CONCLUÍDO

Revitalização  de  espaços  da  Casa  da  Mulher  Brasileira  - Objetivo:  Adquirir  materiais  para
melhoria  do  atendimento  e  acolhimento  das  mulheres  em  situação  de  violência  atendidas  pela
instituição e aprimoramento dos serviços ofertados. *CONCLUÍDO

Aquisição de toldos para o Centro Educacional Prof. Carlos Mota - Objetivo: Adquirir passarela
em toldo para proteção dos alunos desde o pátio da escola até a saída. Os espaços da escola são usados
por alunos e comunidade para atividade de laser, cultura e esporte dentro e fora do horário normal de
aula. *CONCLUÍDO

Aquisição de mobiliário para laboratório de informática do  Centro Educacional Prof. Carlos
Mota -  Objetivo:  Adquirir  cadeiras para o laboratório de informática,  que funciona como suporte
pedagógico facilitador da aprendizagem dos alunos. *CONCLUÍDO

Patrocínio  do  projeto  Leitura  no  Parque  do  Parque  Nacional  de  Brasília  2016  - Objetivo:
Viabilizar captação de recursos para transporte e aquisição de lanche e proporcionar a alunos carentes
e  de  escolas  do  entorno,  a  visitação  ao  PARNA desenvolvendo  ações  de  leitura,  interpretação
ambiental e atividades diversificadas nos Centro de Educação Ambiental e Centro de Visitantes do
parque. *CONCLUÍDO

Patrocínio do curso de ilícitos ambientais para autores do fato no Parque Nacional de Brasília
2016  - Objetivo:  Sensibilizar  os  autores  de  delitos  ambientais,  beneficiados  com  Suspensão
Condicional  do  Processo  ou  Transação  Penal,  por  meio  da  educação  socioambiental  para  que
percebam a  relação  entre  o  meio  natural,  o  sociocultural  e  a  importância  da  proteção  do  meio
ambiente. *CONCLUÍDO

Patrocínio do Curso de Educadores Ambientais no Parque Nacional de Brasília 2016  - Objetivo:
Viabilizar a manutenção do processo educativo de construção de consciência ambiental, oferecer aos
professores a oportunidade de debater e planejar as atividades que serão desenvolvidas nas trilhas do
parque e de prolongamento com as escolas que oportunizem sua continuidade. *CONCLUÍDO

Instalação de piso tátil nas dependências da Escola da Advocacia Geral da União -  Objetivo:
Instalar  piso  tátil  nas  dependências  da  escola  a  fim  de  atender  aos  padrões  normativos  de
acessibilidade aos alunos e reeducandos (autores do fato) participantes dos cursos disponibilizados
pela EAGU. *CONCLUÍDO

Reforma da quadra esportiva do Centro Educacional Prof. Carlos Mota - Objetivo: Reformar a
quadra esportiva da escola para possibilitar aos alunos um ambiente adequado para as atividades de
esporte e lazer. *CONCLUÍDO

Patrocínio do projeto Leitura e  Interpretação Ambiental  no  Parque  do Parque  Nacional  de
Brasília 2017 - Objetivo: Viabilizar captação de recursos para proporcionar a alunos carentes e de
escolas do entorno do parque a visitação ao PARNA e para o desenvolvimento de ações de leitura e
interpretação ambiental, de atividades diversificadas nos Centro de Educação Ambiental e Centro de
Visitantes do parque. *CONCLUÍDO

Patrocínio do Curso de Educação Ambiental aos Educadores no Parque Nacional de Brasília
2017 -  Objetivo:  Viabilizar  a  manutenção  do  processo  educativo  de  construção  de  consciência



ambiental,  oferecer  aos  professores  a  oportunidade  de  debater  e  planejar  as  atividades  que  serão
desenvolvidas  nas  trilhas  do  parque  e  de  prolongamento  com  as  escolas  que  oportunizem  sua
continuidade. *CONCLUÍDO

Patrocínio do Curso de Ilícitos Ambientais e Urbanísticos no Parque Nacional de Brasília 2017-
Objetivo: Sensibilizar os autores de delitos ambientais, beneficiados com suspensão condicional do
processo ou transação penal, por meio da educação socioambiental para que percebam a relação entre
o meio natural, o sociocultural e a importância da proteção do meio ambiente. *CONCLUÍDO

Aquisição de câmara frigorífica para o Instituto de Defesa e Preservação de Felídeos da Fauna
Silvestre do Brasil em Processo de Extinção – NEX - Objetivo: Adquirir câmara frigorífica para
adequado  congelamento  e  estocagem  da  alimentação  dos  felinos  abrigados  na  instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de ventiladores e bens audiovisuais para o Centro Educacional Prof. Carlos Mota -
Objetivo:  Adquirir ventiladores e equipamentos audiovisual proporcionando aos alunos espaços de
aprendizagem mais  ventilados e  a  apresentação de vídeos educativos,  ampliando a  capacidade de
argumentação e formação de opinião dos alunos. *CONCLUÍDO

Reforma da sala de aula do Grupamento de Proteção Ambiental - Objetivo: Reformar a sala de
aula da instituição promovendo um ambiente adequado para aprendizagem, valorização do ensino,
fortalecimento  de  laços  com  a  comunidade  e  formação  profissional  voltada  para  proteção  e
preservação do meio ambiente. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  mobiliário  e  equipamentos  para  sala  de  aula  do  Grupamento  de  Proteção
Ambiental - Objetivo: Adquirir mobiliário e equipamentos para sala de aula da instituição visando
proteção, conforto e ambiente adequado para as atividades de ensino. *CONCLUÍDO

Ampliação  da  coleção  de  insetos  e  implantação da Estação Ciência  no  Jardim Botânico  de
Brasília -  Objetivo:  Adquirir  equipamento  de  informática,  bibliografia  especializada  e  material
didático para permitir  aos alunos e visitantes o conhecimento sobre a importância dos insetos e a
biodiversidade do cerrado. *CONCLUÍDO

Esterilização cirúrgica e vacinação de animais domésticos no Varjão realizado pela Associação
Protetora dos Animais do DF - Proanima - Objetivo: Realizar esterilização cirúrgica e vacinação em
animais domésticos do Varjão, além de conscientizar a comunidade sobre guarda responsável desses
animais. *CONCLUÍDO

Aquisição de utensílios para refeitório da APAE DF - Objetivo: Adquirir utensílios de alimentação
para  oficina  refeitório  da  instituição  visando  segurança  no  manuseio  das  peças  e  favorecendo  a
formação profissional dos alunos. *CONCLUÍDO

Reforma da quadra de esporte do Centro Educacional Taquara - Objetivo: Reformar a quadra de
esportes da escola proporcionando aos alunos e à comunidade escolar um ambiente adequado para
atividades esportivas e eventos comemorativos. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  caminhão  para  transporte  de  animais  realizado  pela  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura,  Abastecimento e Desenvolvimento Rural  -  Gerência de Apreensão de Animais -
SEAGRI  -  Objetivo:  Adquirir  caminhão  para  transporte  de  animais  de  médio  e  grande  porte
apreendidos em via pública. *CONCLUÍDO
Aquisição de tendas para sala de aula da Escola Classe Basevi - Objetivo: Adquirir tendas para
servir como sala de aula do projeto agroecologia que consiste na implantação de horta, produção de
alimentos, desenvolvimento de educação e de práticas ambientais. *CONCLUÍDO

Construção de quadra poliesportiva no Centro Educacional Osório Bacchin - Objetivo: Construir
quadra poliesportiva para formação esportiva e educacional de crianças e adolescentes que estudam na
escola. *CONCLUÍDO



Montagem do museu de taxidermia no Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar
do DF - Objetivo: Adquirir material de cenografia para o museu de taxidermia de animais silvestres do
cerrado para atividades de educação ambiental junto à comunidade. *CONCLUÍDO

Confecção  de  panfletos  para  ações  educativas  realizadas  pelo  Comando  de  Policiamento
Ambiental da Polícia Militar do DF - Objetivo: Produzir panfletos com informações sobre o meio
ambiente  para  efetivar  ações  e  atividades  educativas  na  área  ambiental  junto  à  comunidade.
*CONCLUÍDO

Cobertura  metálica  do  parque  infantil  da  Creche  Pioneira  da  Vila  Planalto -  Objetivo:
Construção de cobertura metálica do parque infantil da instituição visando garantir a durabilidade dos
brinquedos e tornando o ambiente adequado para ser utilizado pelas crianças. *CONCLUÍDO

Restauração e pintura da Escola Classe Sonhém de Cima - Objetivo: Restaurar e pintar algumas
estruturas da instituição, tornando a escola um local agradável, acolhedor e motivador para as crianças.
*CONCLUÍDO

Aquisição de microfones para a Escola Classe Sonhém de Cima - Objetivo: Adquirir microfones
para serem usados no projeto de contação de histórias favorecendo o desenvolvimento pedagógico,
coletivo e individual das crianças. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento de informática para a Escola Classe Sonhém de Cima -  Objetivo:
Adquirir  computadores  para  biblioteca  e  parte  administrativa  da  escola  melhorando  a  qualidade
organizacional da instituição. *CONCLUÍDO

Criação  de  espaço  alternativo  na  APAE  DF -  Objetivo:  Adequar  espaços  na  instituição  para
atendimento psicológico, descanso e interação das pessoas atendidas na unidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de medicamentos para tratar doenças infectocontagiosas no Complexo Penitenciário
do  DF pela Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares - APEF -  Objetivo: Adquirir
medicamentos para promover a erradicação das doenças de pele e a limpeza das celas do complexo
penitenciário do DF. *CONCLUÍDO

Aquisição de câmeras de segurança para a Ampare - Objetivo: Adquirir câmeras de segurança para
a instituição proporcionando mais segurança aos profissionais, usuários e acolhidos na Casa Lar - casa
de acolhimento da Ampare. *CONCLUÍDO

Aquisição de jogos pedagógicos para a Escola Classe Sonhém de Cima - Objetivo: Adquirir jogos
pedagógicos para desenvolver atividades que visam maior qualidade no processo ensino aprendizagem
dos alunos da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de colchonetes para a Casa de Ismael - Lar da Criança - Objetivo: Adquirir colchonetes
para  possibilitar  local  adequado  para  que  as  crianças  da  instituição  possam dormir  e  descansar.
*CONCLUÍDO

Reforma  e  ampliação  de  algumas  salas  do  Centro  de  Ensino  Fundamental  Pipiripau  II  -
Objetivo: Reformar e ampliar a cozinha, o depósito de gêneros alimentícios e a sala de recursos da
escola.

Aquisição de playground para o Centro Educacional Taquara - Objetivo: Adquirir brinquedos de
madeira para atividades recreativas dos alunos da escola. *CONCLUÍDO

Troca da areia do parque infantil da Escola Classe da Granja do Torto - Objetivo: Trocar a areia
do parque infantil  da escola melhorando a  qualidade do brincar  e  interagir  dos alunos da escola.
*CONCLUÍDO

Aquisição de mobiliário para salas de aula da Casa de Ismael -  Lar da Criança -  Objetivo:
Aquisição de armário para guarda de materiais de expediente e tatames para desenvolver atividades
pedagógicas com as crianças. *CONCLUÍDO



Reparo  da  Biblioteca  do  Núcleo  de  Educação  Ambiental  do  Parque  Nacional  de  Brasília  -
Objetivo: Reparar vazamentos e infiltrações na biblioteca que serve de apoio ao Projeto Leitura no
Parque e é espaço essencial para guarda de livros e materiais pedagógicos do projeto. *CONCLUÍDO

Patrocínio do Curso de Educação Ambiental para Alunos no Parque Nacional de Brasília 2018  -
Objetivo: Patrocinar atividades de leitura e interpretação ambiental no Parque Nacional de Brasília
para alunos das escolas públicas do DF. *CONCLUÍDO

Patrocínio do Curso de Educação Ambiental para Educadores no Parque Nacional de Brasília
2018 - Objetivo: Patrocinar aulas educativas no contexto ambiental para professores e educadores do
DF. *CONCLUÍDO

Patrocínio de Curso de Sensibilização ante Ilícitos Ambientais no Parque Nacional de Brasília
2018 - Objetivo: Patrocinar curso de sensibilização socioambiental aos autores de ilícitos ambientais e
urbanísticos. *CONCLUÍDO

Aquisição de janelas e portas em acrílico para a Creche Pioneira da Vila Planalto - Objetivo:
Adquirir e instalar portas de acrílico na cozinha e janelas de acrílico na lavanderia e depósito, visando
adequar a instituição para melhor atender as crianças. *CONCLUÍDO

Aquisição  e  doação  de  próteses  mamárias  externas  na  Associação  das  Mulheres
Mastectomizadas  de  Brasília  -  RECOMEÇAR -  Objetivo:  Adquirir  e  doar  próteses  mamárias
externas para mulheres que realizaram mastectomia no HRAN. *CONCLUÍDO

Impressão e doação de exemplares de livro sobre tratamento de câncer de mama e mastectomia
na Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília - RECOMEÇAR - Objetivo: Imprimir e
doar  exemplares  de  livro  para  pacientes  em  tratamento  de  câncer  de  mama  no  HRAN.
*CONCLUÍDO

Aquisição  de  mesas  e  cadeiras  escolares  para  Creche  Pioneira  da  Vila  Planalto –  Objetivo:
Aquisição  de  conjuntos  de  mesas  e  cadeiras  infantis  para  proporcionar  um  ambiente  seguro  e
estimulante para a aprendizagem dos alunos.

Aquisição de tendas tipo barraca para AMPARE – Objetivo: Adquirir  tendas permanentes tipo
barraca para utilização na festa junina anual, que é realizada com o objetivo de angariar recursos para
casa de acolhimento e sede da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de computadores para laboratório de informática da Escola Classe Olhos D´Água  –
Objetivo: Adquirir computadores visando facilitar o processo de aquisição do conhecimento, inclusão
digital, bem como colaborar de maneira lúdica e prazerosa no desenvolvimento dos estudantes que
apresentam defasagem cognitiva e/ou dificuldades de aprendizagem. *CONCLUÍDO

Sema Brasília II

Revitalização da sala de Ballet da Associação Viver - Objetivo: Revitalizar o espaço de dança da
oficina de ballet para aumentar a qualidade dos trabalhos ofertados pelos profissionais e desenvolver a
potencialidade dos participantes do projeto. *CONCLUÍDO

Reforma do Bloco III do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) pela Associação de Apoio aos
Presos, Egressos e Familiares - APEF - Objetivo: Reformar o bloco III do CPP promovendo uma
readequação do espaço e criando melhores condições físicas para as pessoas que estão no semiaberto,
buscando assim a reinserção social.

Aquisição de uniformes para crianças e adolescentes da  Associação Viver - Objetivo: Adquirir
uniformes para  crianças e adolescentes atendidos pela instituição visando a segurança dos jovens, a
economia financeira das famílias ao evitar o uso de roupas normais e incentivar o respeito às normas e
disciplina da instituição.



Aquisição de toldos para cobertura do espaço lúdico do Jardim de Infância n° 02 do Cruzeiro –
Objetivo: Adquirir toldos para cobrir a área de recreação da escola, com a finalidade de desenvolver
atividades  com as  crianças  em espaço apropriado e  com segurança em qualquer  estação do ano.
*CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos de cozinha industrial para o Instituto Reciclando Sons – Objetivo:
Adquirir  utensílios  para  cozinha-escola  da  instituição  para  realização  de  Capacitação  Técnica  em
Panificação e  Confeitaria,  oferecendo conhecimento prático  e  teórico nas  atividades  de  padaria  e
competências/habilidades profissionais requeridas pelo setor. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  bebedouros  para  o  Centro  de  Educação  Infantil  01  da  Estrutural  –  Objetivo:
Adquirir bebedouros para serem instalados próximo ao parque infantil.

Sema Brazlândia

Construção do refeitório da Comunidade Terapêutica Despertai - Objetivo: Construção de galpão
para o refeitório e aquisição dos móveis e utensílios culinários. *CONCLUÍDO

Reforma de salas da instituição Casa do Caminho - Objetivo: Reformar salas administrativas para
acolhimento das crianças e adolescentes com mais segurança e conforto. *CONCLUÍDO

Revitalização do laboratório de informática das Obras Sociais São Sebastião de Brazlândia  -
Objetivo:  Adquirir  equipamentos  eletrônicos  e  de  informática  para  ampliação  do  laboratório  de
informática. *CONCLUÍDO

Substituição de toldos na Obra Social Santa Isabel de Brazlândia - Objetivo: Adquirir e instalar
toldos  novos  para  proteger  e  conservar  o  centro  de  convivência  dos  idosos  na  instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos eletrônicos portáteis para a Congregação Irmãs Oblatas do Menino
Jesus de Brazlândia - Objetivo: Adquirir eletrônicos para realização de oficinas de mídia social e
tecnologia  com  as  crianças  da  instituição  e  trabalhar  as  formas  de  uso  dessa  tecnologia  no
desenvolvimento pessoal e social. *CONCLUÍDO

Revitalização da sala  de  espera e  acolhimento  das  Obras  Sociais  do  Centro  Espírita  Irmão
Áureo  –  Casa  do  Caminho  -  Objetivo:  Adquirir  e  instalar  piso  de  cerâmica,  portas,  telhas
transparentes e pintar paredes da sala de espera e de acolhimento proporcionando condições adequadas
para as crianças e adolescentes acolhidos na instituição.

Revitalização da quadra de esportes na rua do lago da Administração Regional de Brazlândia -
Objetivo: Substituir a areia da quadra de esportes situada na rua do lago, visando a adequação da
quadra à prática de atividades esportivas pela comunidade. *CONCLUÍDO

Construção  de  cozinha  e  aquisição  de  eletrodomésticos  para  a  Comunidade  Terapêutica
Despertai  - Objetivo: Construir cozinha e adquirir fogão a lenha, fogão industrial, armários e pias de
lavagem de louças e alimentos  oferecendo uma melhor higienização e comodidade no preparo
das refeições.

Aquisição de material  esportivo,  lanche e  locação de  ônibus  para projeto social  da Brigada
Mirim de  Brazlândia -  Objetivo:  Adquirir  material  esportivo,  lanche  e  locação  de  ônibus  para
transporte de crianças e adolescentes para prática de corrida de rua, além de outras atividades de lazer
desenvolvidas pelo projeto.



Sema Ceilândia

Revitalização do muro da Associação dos Moradores da QNQ e QNR -  Objetivo:  Finalizar  a
construção de muro e instalar portões fechados para segurança da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de fogão industrial  para a Associação Brasília Inclusiva -  Objetivo:  Adquirir  fogão
industrial para elaborar refeições para comunidade local atendidas na instituição. *CONCLUÍDO

Revitalização da lavanderia da APAE em Ceilândia - Objetivo: Adequar um espaço da instituição
com encanamento para máquina de lavar, fixação de cerâmica nas paredes, instalação de telhados e
grades para ser utilizado como área de serviços e lavanderia. *CONCLUÍDO

Implantação de cerca elétrica na Associação dos Moradores da QNQ e QNR - Objetivo: Adquirir
e instalar cerca elétrica para a segurança da instituição.

Implantação de grade e porta de aço em sala de atendimento do II CPRO 10° Batalhão da
PMDF - Objetivo: Construir e instalar grade e porta de aço na sala da Seção de Crimes de Menor
Potencial Ofensivo do 10° Batalhão da PMDF. *CONCLUÍDO

Aquisição e substituição de móveis no Lar de São José - Objetivo: Adquirir conjuntos de sofá para
uso das crianças e adolescentes acolhidos na instituição. *CONCLUÍDO

Revitalização  de  parquinho  infantil  das  Obras  Sociais  Boa  Árvore -  Objetivo:  Revitalizar  os
brinquedos e cercar o parquinho da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de  equipamentos  eletrônicos  e  de  audiovisual  para o  Abrigo dos  Excepcionais  de
Ceilândia - Objetivo: Adquirir equipamentos de multimídia para melhorar a qualidade de vida das
pessoas com deficiência acamadas na instituição.

Aquisição de material para oficina de artesanato no Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia -
Objetivo: Adquirir material para aulas de artesanato da terapia ocupacional para idosos e pessoas com
deficiência.

Aquisição de equipamentos para sala de jogos e lazer das Obras Sociais Grupo Espírita Irmã
Celina - Objetivo: Adquirir equipamentos eletrônicos e jogos para proporcionar lazer às crianças e
adolescentes assistidos pela instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de bens e reforma da sala de atendimento do Programa de Pesquisa, Assistência e
Vigilância à Violência - Pav Flor de Lótus - Objetivo: Reformar sala e adquirir móveis e materiais
lúdicos para sala de atendimento de vítimas de violência e seus familiares.
Aquisição de bens e utensílios para cozinha da Associação Recicle a Vida - Objetivo: Adquirir
eletrodomésticos e bens móveis para modernização da cozinha, promovendo ambiente de alimentação
para catadores de materiais recicláveis e seus familiares. *CONCLUÍDO

Aquisição de eletrônicos e bens para sala de TV da Creche Mãe Lourdes -  Objetivo: Adquirir
equipamentos  eletrônicos  e  móveis  para  montar  sala  de  TV  e  proporcionar  ambiente  para
desenvolvimento e aprendizagem das crianças atendidas na instituição.

Aquisição  de  ventiladores,  colchões  e  televisores  para  Divisão  de  Controle  de  Presos  pela
Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares - APEF - Objetivo: Adquirir ventiladores,
colchões e televisores para serem instalados nas celas em benefício das pessoas privadas de liberdade
que estão recolhidas naquele local. 

Reforma da  quadra  poliesportiva  das  Obras  Sociais  do  Centro  Espírita  Batuíra -  Objetivo:
Reformar a quadra poliesportiva visando o acesso ao esporte e lazer para crianças e adolescentes
acolhidos  na  instituição  e  utilizar  as  atividades  recreativas  como  estratégia  de  enfrentamento  da
violência social. *CONCLUÍDO



Aquisição de equipamento para instalação de borracharia no II CPRO 10° Batalhão da PMDF -
Objetivo: Adquirir equipamentos e instalar borracharia no 10° BPM para atender as viaturas e agilizar
o serviço de patrulhamento e atendimento de ocorrências.

Aquisição de móveis de escritório e equipamento de informática para o Lar Bezerra de Menezes
–  Objetivo:  Adquirir  móveis  de  escritório  e  equipamentos  de  informática  para  agilizar  o  envio,
emissão de documentos e organizar as informações da instituição, beneficiando assim os funcionários
e crianças atendidas. *CONCLUÍDO

Aquisição de forno, fogão industrial e utensílios para cozinha do Abrigo Bezerra de Menezes –
Objetivo: Adquirir forno e fogão industrial, além de utensílios de cozinha para melhorar o atendimento
das crianças abrigadas, familiares, funcionários e visitantes na instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de brinquedos de recreação adaptados para crianças com deficiência para a APAED –
Objetivo:  Adquirir  brinquedos  de  recreação  adaptados  para  criação  de  espaço  lúdico  sensorial
terapêutico para crianças com deficiência atendidas na instituição.

Sema Gama

Reconstrução e revitalização do ambiente da Associação dos Deficientes do Gama e Entorno –
ADGE - Objetivo: Executar atividades de reforma, reconstrução e revitalização dos ambientes da sede
da ADGE, visando melhorar a edificação, dar mais estrutura, segurança e conforto aos associados da
entidade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição.

Aquisição de equipamentos eletrônicos de filmagem para 20ª DP do Gama - Objetivo: Adquirir
equipamentos de filmagem para otimizar o trabalho da PCDF. *CONCLUÍDO

Adquisição de móveis  para Obras Benedita Cambiagio -  Objetivo:  Adquirir  mesas,  cadeiras  e
poltronas para salas de atendimento, de aula e secretaria da instituição para melhorar o ambiente de
trabalho e o espaço de atendimento das pessoas encaminhadas à instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  bens  para  cozinha  do  Instituto  Filhos  do  Brasil  -  FIBRA -  Objetivo:  Adquirir
eletrodomésticos e utensílios de cozinha para ampliar a capacidade de produção e distribuição de sopa
no HRG e para os moradores de rua. *CONCLUÍDO

Construção  de  paredes  externas  no  piso  superior do  edifício  das  Obras  Assistenciais  Padre
Natale  Battezzi  -  Objetivo:  Construir  paredes  externas  no  pavimento  superior  do  edifício  da
instituição,  para ampliar  o espaço de atendimento das  crianças  e adolescentes  que participam das
oficinas  culturais,  de  musicalização,  de  expressão  corporal,  de  inclusão  digital,  dentre  outras
atividades oferecidas.

Aquisição de equipamentos eletrônicos de registro audiovisual para a 20° Delegacia de Polícia do
Gama – Objetivo: Adquirir equipamentos eletrônicos de registro audiovisual para colher depoimento
especializado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. *CONCLUÍDO

Revitalização da cozinha da Associação Maria da Conceição – Objetivo: Colocar piso e revestir de
cerâmica as paredes da cozinha da instituição, visando aumentar a qualidade e a segurança dos idosos
que frequentam a unidade.

Aquisição de conjunto de capacetes e de máscaras com filtro de proteção para o Instituto de
Criminalística – Objetivo: Adquirir conjunto de capacetes (proteção para cabeça) e de máscaras com
filtro de proteção (proteção respiratória) para a equipe de perícias em locais de incêndio e explosão no
DF.

Aquisição de máquina filmadora para a 14ª Delegacia de Polícia do Gama – Objetivo: Adquirir
máquina filmadora para monitoramento de possíveis situações de tráfico de entorpecentes.



Aquisição de móveis e materiais para sala de aula, convivência e recreação do SESI – Objetivo:
Adquirir ventiladores, sofás, data show, espreguiçadeiras, mesa de ping pong e pebolim para melhorar
convivência e recreação dos jovens do programa Vira Vida.

Sema Guará

Aquisição de veículo utilitário de carga para o Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria  -
Objetivo: Adquirir veículo utilitário de uso exclusivo para as demandas de trabalho da entidade em
favor do público-alvo atendido no projeto socioeducativo. *CONCLUÍDO

Cobertura da piscina da APAE do Guará - Objetivo: Adquirir e instalar telhas para cobertura da
piscina da instituição melhorando o espaço de hidroginástica, hidroterapia e natação dos aprendizes
com deficiência.

Reforma e aquisição de equipamentos para sala de informática e leitura na Associação Criação
de Deus - Objetivo: Reformar e adquirir móveis e computadores para criação de sala de informática e
leitura na instituição. *CONCLUÍDO

Aquecimento da piscina  da APAE do Guará -  Objetivo:  Adquirir  sistema de aquecimento para
piscina melhorando o atendimento dos aprendizes que praticam hidroginástica, hidroterapia e natação
na instituição.

Aquisição de prótese e cadeira de rodas para o Abrace Guará – Objetivo:  Adquirir  prótese e
cadeira de rodas para crianças portadoras de câncer atendidas na instituição. *CONCLUÍDO

Sema Núcleo Bandeirante

Corrida de orientação do Bombeiro Mirim – CBMDF - Objetivo: Adquirir mapas e bússolas para
corrida  de  orientação  estimulando  a  atividade  física  de  forma  lúdica,  o  senso  de  orientação  e  a
interação com a natureza, usada como campo de jogo. *CONCLUÍDO

Construção  de  Lan  House  para  idosos  da  Associação  Rosas  Prateadas  - Objetivo:  Adquirir
mobiliário, materiais de escritório e de internet para instalação de Lan House na instituição, visando a
capacitação dos idosos no uso dessas tecnologias. *CONCLUÍDO

Reforma e Reestruturação do Espaço Físico do Lar Educandário Nossa Senhora de Mont Serrat
-  Objetivo:  Reformar  e  reestruturar  o  espaço  físico  da  entidade,  adquirir  mobiliário  e  materiais
pedagógicos, lúdicos e utensílios a fim de promover um ambiente aconchegante, salubre, acolhedor e
adequado a aprendizagem e a criatividade das crianças. *CONCLUÍDO

Aquisição de material  para oficina de artesanato no Instituto de Envelhecimento Humano  –
Objetivo: Adquirir materiais para oficinas de arte para mulheres em estado de vulnerabilidade, idosos
em abrigos e de Associação de idosos da Candangolândia, e Núcleo Bandeirante para crianças de 6 aos
15 anos de idade. *CONCLUÍDO

Aquisição de material esportivo para a Casa da Mãe Preta do Brasil - Objetivo: Adquirir materiais
esportivos  para  realização  de  atividades  educativas  e  culturais  às  crianças  e  adolescentes  no
contraturno escolar, com o objetivo de cuidar e educar. *CONCLUÍDO

Realização  de  encontros  de  valorização  dos  idosos  na  Rede  Socioassistencial  do  Núcleo
Bandeirante, Park Way e Candangolândia - Objetivo: Realização de palestras educativas, rodas de
conversa, oficinas, teatro, dança e música, para promover a melhoria da qualidade de vida dos idosos e
a integração entre as instituições parceiras. *CONCLUÍDO



Aquisição de material  de  artesanato para a Associação Rosas Prateadas -  Objetivo:  Adquirir
materiais  de  artesanato  para  possibilitar  às  mulheres  o  acesso às  oficinas  profissionalizantes  e
oportunidades dignas de trabalho, capacitando-as profissionalmente, com a finalidade de inserção no
mercado de trabalho. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  bens  diversos  para  Associação  Capoeira  Jogo  de  Dentro-  Objetivo:  Adquirir
instrumentos musicais, material esportivo e artístico para que a instituição possa oferecer atividades
esportivas,  artísticas  e  educativas  para  o  público  jovem  em  situação  de  vulnerabilidade.
*CONCLUÍDO

Aquisição de materiais esportivos, musicais e educativos para a Associação Comunitária Park
Way - Objetivo: Adquirir materiais esportivos, musicais para atividades esportivas, culturais, sociais e
educacionais aos jovens da Escola da Vargem Bonita e comunidade do Park Way. *CONCLUÍDO

Aquisição de material para curso de educação ambiental para a Associação Comunitária Park
Way - Objetivo: Aquisição de material para realização de curso de educação ambiental para autores de
ilícitos ambientais. *CONCLUÍDO

Aquisição de material para horta medicinal na Associação de Idosos Rosas Prateadas - Objetivo:
Adquirir ferramentas para plantio de horta orgânica e medicinal. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  equipamentos  para  sala  de  informática  da  Associação  Seniores  Candangos -
Objetivo: Adquirir equipamentos de informática para capacitar idosos a usar internet e redes sociais.
*CONCLUÍDO

Aquisição de materiais para horta urbana da Associação Seniores Candangos - Objetivo: Adquirir
ferramentas para plantio de horta orgânica visando abastecer a dispensa da instituição com produtos
orgânicos e saudáveis. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos e materiais para oficina de costura e arte na Associação Cultural
Namastê - Objetivo: Adquirir materiais para oficina de corte e costura e promover a inclusão, através
da arte, de pessoas de diferentes idades e necessidades especiais, na promoção de ações que busquem
o respeito à dignidade, à diferença e à cidadania. *CONCLUÍDO

Aquisição de bens multimídia para Associação dos Idosos Rosas Prateadas - Objetivo: Adquirir
equipamentos eletrônicos para criação de espaço de lazer multimídia na instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de materiais para realização do projeto "Cultura de paz nas escolas" da Fundação
Cidade da Paz - FUNCIPAZ - Objetivo: Adquirir equipamentos multimídia e material didático para
realização do projeto cultura de paz nas escolas públicas do DF. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento  informático e  mobiliário para unidade mínima administrativa na
Associação dos Idosos Rosas Prateadas - Objetivo: Adquirir móveis de escritório e equipamento de
informática  para  compor  estrutura  mínima  administrativa  na  instituição  e  promover  qualidade  no
atendimento dos autores do fato e uma interface mais eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa na
Casa da Mãe Preta -  Objetivo: Adquirir móveis de escritório e equipamento de informática para
compor  estrutura  mínima  administrativa  na  instituição  e  promover  qualidade  no  atendimento  dos
autores do fato e uma interface mais eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa na
Associação  Seniores  Candangos -  Objetivo:  Adquirir  móveis  de  escritório  e  equipamento  de
informática  para  compor  estrutura  mínima  administrativa  na  instituição  e  promover  qualidade  no
atendimento dos autores do fato e uma interface mais eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de material para curso de marcenaria na Congregação Batista no Caminho - Objetivo:
Adquirir materiais básicos para promover curso de marcenaria visando a profissionalização de pessoas
em situação de vulnerabilidade. *CONCLUÍDO



Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para a Associação Capoeira Jogo de Dentro –
Objetivo: Adquirir materiais esportivos para realização de aulas de lutas marciais nos projetos sociais
de capoeira, muay thai, Jiu Jtsu, King Box, karatê e judô oferecidos pela instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de materiais para atividades de arte, confecção de indumentária étnica, equipamento
audiovisual, mesas e cadeiras para Associação Cultural Namastê – Objetivo: Adquirir materiais de
artesanato, máquinas de costura, projetor, telão, tapetes, mesas e cadeiras para realização de oficinas e
assim promover a inclusão e o empoderamento de pessoas com deficiência através da dança inclusiva,
da educação, da arte,  do artesanato, curso de libras e outras atividades, visando a valorização das
diferenças, o desenvolvimento das potencialidades, a reinserção social e promoção da cultura. 

Aquisição de material esportivo e equipamento audiovisual para a Casa da Mãe Preta do Brasil
– Objetivo:  Adquirir  material  esportivo para  atividade de futebol  e  material  para  apresentação de
palestras educativas para a comunidade. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  equipamento  e  reforma  de  espaço  para  acessibilidade  na  Associação  Cultural
Namastê –  Objetivo:  Adquirir  barras  de  apoio  e  vaso  sanitário  para  banheiro  PCD,  confecção e
instalação de rampa de acesso, barras de apoio para dança, alarme sanitário, piso tátil para rampa e
piso  de  borracha para  dança para  possibilitar  e  facilitar  a  pessoa  com necessidade  especial,  com
deficiência ou mobilidade reduzida a participar das atividades na instituição. 

Aquisição de equipamento audiovisual para instituição Tulipas do Cerrado - Objetivo: Adquirir
equipamento audiovisual  para  realização de oficinas  de redução de danos,  que possui  como foco
possui desenvolver a autonomia, encaminhar as pessoas para a Rede de Apoio local, apresentar seus
direitos,  acolher,  realizar  escuta  qualificada  de  suas  demandas  e  contribuir  para  a  redução  da
transmissão do vírus HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras ISTs. 

Aquisição de material escolar, mesas e cadeiras para  Associação dos Idosos Rosas Prateadas -
Objetivo: Adquirir material de papelaria, mesas e cadeiras para realização de aulas de alfabetização
para idosos.

Aquisição de máquinas para oficina de costura na Casa da Mãe Preta do Brasil  – Objetivo:
Adquirir máquinas de costura que visem profissionalizar a comunidade por meio de oficinas de corte
costura oferecidas pela instituição.

Aquisição de equipamentos e materiais para realização de oficinas para mulheres em situação de
vulnerabilidade social na Tulipas do Cerrado – Objetivo: Adquirir mesas e cadeiras de plástico,
tendas,  caixa  de  som,  garrafas  térmicas  e  materiais  de  papelaria  para  realização de  oficinas  para
mulheres  em situação de vulnerabilidade e  violências,  com objetivo de desenvolver  a  autonomia,
apresentar seus direitos, acolher, realizar rodas de conversas e escuta qualificada de suas demandas.

Aquisição de projetor multimídia para curso de português para imigrantes no Instituto Novo
Caminhar – Objetivo: Adquirir projetor multimídia visando  promover o ensino de português para
estrangeiros com a missão de tornar os alunos confiantes ao falar português, além de passar os valores
culturais brasileiros.

Sema Paranoá

Revitalização do parque infantil do Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá - CEDEP
-  Objetivo: Reformar e reestruturar o espaço do parquinho e os brinquedos da instituição a fim de
promover um ambiente educativo e adequado de aprendizagem e a criatividade das crianças.

Reforma e criação de espaço cultural no Instituto Aprender -  Objetivo: Reformar e adequar um
espaço  na  instituição  destinado  a  atividades  de  teatro,  cultura,  entretenimento,  reuniões  e  outras
atividades realizadas de forma lúdica e pedagógica com as crianças e adolescentes assistidos e seus
familiares. *CONCLUÍDO



Reforma da  quadra  de  esportes  do  20º  Batalhão  de  Polícia  Militar do  Paranoá  -  Objetivo:
Reformar  a  quadra  de  esportes  do  20º  BPM  Paranoá  que  atende  ao  projeto  "Conhecer  para
Aproximar", que oferece diversas atividades esportivas e pedagógicas à comunidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de material esportivo para aulas de Tae-Kwon-Do na ONG Fazer Valer e participação
no Campeonato JISESC 2016 -  Objetivo: Adquirir material esportivo para aulas gratuitas de Tae-
Kwon-Do para  crianças  e  jovens de 7 a  29 anos,  visando o trabalho de questões  de disciplina e
cidadania  por  meio  do  esporte  e  possibilitar  a  participação  da  equipe  da  ONG  Fazer  Valer  no
campeonato JISESC 2016. *CONCLUÍDO

Criação da sala de lanches no 20º BPM Paranoá - Objetivo: Adquirir mesas, cadeiras e bebedouro
para sala de lanches do Projeto Conhecer para Aproximar, em execução no 20º Batalhão de Polícia
Militar  e  em parceria  com a  ONG Aldeias  Infantis,  que  proporciona  às  crianças  da  comunidade
atividades esportivas e pedagógicas. *CONCLUÍDO

Revitalização do Laboratório de Informática da Federação de Bandeirantes do Brasil - FEB -
Objetivo:  Reformar  e  pintar  o  laboratório  de  informática  da  instituição,  adquirir  computadores  e
material para conserto dos já existentes, para promover a inclusão digital de crianças, jovens e adultos
do Movimento Bandeirante. *CONCLUÍDO

Aquisição de recursos materiais para o Centro de Cultura e  Desenvolvimento do Paranoá -
CEDEP -  Objetivo:  Adquirir  materiais  para  qualificar  as  intervenções  educativas  da  entidade,
proporcionando acessibilidade, dinamicidade e maior capacidade de atendimento da instituição.

Aquisição de recursos tecnológicos para o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá -
CEDEP -  Objetivo:  Adquirir  recursos  tecnológicos,  visando  a  melhoria  na  qualidade  das  aulas,
reuniões, palestras e registros das atividades da instituição. *CONCLUÍDO

Reaparelhamento  da  cozinha  e  aquisição  de  equipamento  de  informática  para  Associação
Positiva de Brasília - Objetivo: Adquirir equipamentos de cozinha e de informática para possibilitar
atendimento adequado aos adolescentes em situação de risco social e oferecer refeições aos atendidos
no  Projeto  Réplica  de  Quilombos,  visando  hábitos  alimentares  saudáveis  e  nutrição  adequada.
*CONCLUÍDO

Aquisição de bens e reforma da praça de alimentação do Instituto Aprender - Objetivo: Reformar
a  praça  de  alimentação  da  instituição  para  criar  espaço  cômodo  e  atrativo  de  aprendizagem
sociocultural e práticas alimentares saudáveis. 

Aquisição de aparelhos e utensílios de cozinha para Associação Positiva de Brasília  – Objetivo:
Adquirir materiais para cozinha e garantir a preparação e oferta de alimentação aos beneficiários dos
projetos da instituição.

Aquisição de uniformes  para atividades esportivas  de projeto  social  no  20º  BPM Paranoá -
Objetivo:  Adquirir  uniformes  para  as  crianças  e  jovens  que  participam das  atividades  esportivas
disponibilizadas pela Instituição. 

Sema Planaltina

Criação  de  videoteca,  renovação  literária  e  aquisição  de  artigos  esportivos  do  CEMEC  -
Instituto Leonardo Murialdo - Objetivo: Criar videoteca, renovar acervo bibliográfico e de artigos
esportivos,  adquirir  uniformes e  impressora,  o  que tornará  o ambiente  do instituto mais  lúdico  e
pedagógico para melhor atender as crianças e adolescentes na instituição. *CONCLUÍDO

Construção de depósito no Centro de Atenção Psicossocial de Planaltina - Objetivo: Construir sala
para uso como depósito de materiais e arquivo morto, com estantes para acomodação de documentos e
ferramentas  da  instituição,  visando liberar  o  consultório  que  está  sendo  utilizado como depósito.
*CONCLUÍDO



Recuperação da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina - Objetivo:
Recuperar e pintar  o piso da quadra de esportes para proporcionar maior  qualidade na prática de
esportes, segurança física e inclusão das pessoas com deficiência. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa na
Comunidade de Renovação Esperança e Vida Nova Planaltina - CREVIN - Objetivo: Compor
estrutura mínima administrativa na instituição para promover qualidade no atendimento dos autores do
fato e uma interface mais eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa no
Projeto Integrado Meninos do Vale - PIMEV - Objetivo: Compor estrutura mínima administrativa
na instituição para  promover  qualidade no atendimento dos autores  do fato e  uma interface mais
eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Reconstrução do muro do Lar Fabiano de Cristo - Objetivo: Reconstruir o muro de proteção da
instituição que desabou devido a fortes chuvas em Planaltina. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  móveis  para  videoteca  do  CEMEC -  Instituto  Leonardo  Murialdo  - Objetivo:
Adquirir cadeiras para compor e adequar a videoteca da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de mobiliário e equipamento audiovisual para o Centro Especializado de Atendimento
às Mulheres - CEAM - Objetivo: Adquirir cadeiras e equipamentos de audiovisual para espaços de
acolhimento psicológico, social, de orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de
violência. *CONCLUÍDO

Aquisição de televisor para realização de curso socioambiental no Parque Ecológico Sucupira -
Objetivo:  Adquirir  TV  para  possibilitar  a  realização  de  curso  socioambiental  e  desenvolver
competências e valores relacionados à preservação do meio ambiente. *CONCLUÍDO

Aquisição de vestimenta padrão para os acolhidos na Unidade de Internação de Planaltina -
Objetivo: Adquirir camisetas e shorts para uso dos socioeducandos da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa no
Centro de Reintegração Deus Proverá - CRDP - Objetivo: Compor estrutura mínima administrativa
na instituição para  promover  qualidade no atendimento dos autores  do fato e  uma interface mais
eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de livros para o Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência Doméstica
de Planaltina (NAFAVD) – Mulheres que Leem - Objetivo: Adquirir livros com a expectativa de
explorar a imaginação, ampliar as narrativas socioculturais dos participantes, bem como estimular o
hábito da leitura. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  material  para  estufa  de  plantas  medicinas  (Farmácia  Viva)  no  Centro  de
Referências  em Práticas  Integrativas em Saúde (CERPIS) –  Objetivo:  Adquirir  materiais  para
cultivo de plantas medicinais, visando promoção, integração da saúde e educação ambiental, através
do uso  sustentável  da  biodiversidade  brasileira,  garantindo à  população  o  acesso  seguro  e  o  uso
racional  de  plantas  medicinais,  plantas  alimentícias  não  convencionais  (PANCS)  e  fitoterápicos.
*CONCLUÍDO

Aquisição de uniformes para crianças do CEMEC - Instituto Leonardo Murialdo -  Objetivo:
Adquirir uniformes para crianças e adolescentes atendidos na instituição, o que proporciona controle e
segurança  dos  jovens  pela  entidade  e  economia  dos  responsáveis  com  a  roupa  dos  filhos.
*CONCLUÍDO

Ampliação dos banheiros do CEMEC - Instituto Leonardo Murialdo – Objetivo:  Reformar  o
banheiro  para  trazer  melhorias  de  higiene  para  todas  as  crianças,  adolescentes  e  profissionais  da
instituição. *CONCLUÍDO



Troca do padrão do medidor de energia para instalação de cozinha industrial  no CEMEC -
Instituto Leonardo Murialdo – Objetivo: Trocar o medidor local de energia, aterramento e caixa de
passagem,  buscando melhor  qualidade no quadro de energia  a fim de se adequar  a nova cozinha
industrial e proporcionar mais segurança aos funcionários e usuários da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de livros e camisetas para o Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência
Doméstica de Planaltina (NAFAVD) – Mulheres que Leem Etapa II - Objetivo: Adquirir camisetas
e novos livros ampliando o diversificando o acervo literário e expandindo o empréstimo aos familiares
das mulheres em acompanhamento. *CONCLUÍDO

Aquisição de purificadores de água para o Hospital Regional de Planaltina – Objetivo: Adquirir
purificadores de água para atender a instituição, no sentido de ofertar água de qualidade aos usuários
de serviços de saúde na Emergência do HRP.  *CONCLUÍDO

Conclusão  do  reservatório  para  piscicultura  e  aquisição  de  mobiliário  para  refeitório da
Paróquia Santa Rita de Cássia – Objetivo: Concluir o poço para criação de peixes e aquisição de
mesas e cadeiras para o refeitório e para o local onde serão realizadas oficinas, cursos e uma missa
mensal para os familiares e os residentes da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de  cadeiras  de  rodas  para o  Hospital  Regional  de  Planaltina –  Objetivo:  Adquirir
cadeiras  de  rodas  para  a  unidade  de  emergência  do  Hospital  Regional  de  Planaltina  –  HRPL.
*CONCLUÍDO

Reforma das cadeiras da unidade de emergência  do Hospital Regional de Planaltina – Objetivo:
Reformar as cadeiras fixas e reclináveis da sala de medicação da emergência do HRPL para melhor
suporte e acolhimento aos usuários dos serviços de atendimento em medicação da emergência.

Aquisição de materiais para produção de medicamentos fitoterápicos no Centro de Referências
em Práticas Integrativas em Saúde (CERPIS) – Objetivo: Adquirir materiais para a área de triagem
de  plantas  medicinais  e  utensílios  de  laboratório  essenciais  para  produção  de  medicamentos
fitoterápicos. *CONCLUÍDO

Construção do acabamento da casinha de brinquedos infantil da Escola Classe 11 de Planaltina
– Objetivo: Construir o acabamento interno e externo da casinha infantil da escola, que contribui para
estimular  o  desenvolvimento  socioafetivo,  psicomotor,  cognitivo  e  a  oportunidade  de  expressar
sensações, sentimentos, criatividade das crianças da instituição.

Aquisição  de  aparelhos  de  ar-condicionado  para  espaços  de  uso  comum  dos  servidores  e
socioeducandos da Unidade de Internação de Planaltina –  Objetivo:  Adquirir  aparelhos de ar-
condicionado  para  promover  um  ambiente  mais  agradável  a  realização  de  atividades  e  oficinas
profissionalizantes tanto para os socioeducandos, quanto para o corpo de servidores da instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de computador para o Desafio Jovem de Brasília – Objetivo: Adquirir computador para
possibilitar a melhoria no serviço ofertado aos acolhidos e colaboradores e assim viabilizar com mais
efetividade todas as tarefas administrativas da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de freezer para o Desafio Jovem de Brasília – Objetivo: Adquirir freezer para adequar a
cozinha do centro de convivência da instituição com equipamentos e utensílios, com a finalidade de
proporcionar qualidade na alimentação ofertada aos acolhidos. *CONCLUÍDO

Aquisição de uniformes, materiais e equipamentos esportivos para o Projeto Integrado Meninos
do Vale (PIMEV) - Objetivo: Adquirir uniformes, materiais e equipamentos de esporte para estimular
a inserção esportiva e cultural, aprimorar o caráter, a educação e o respeito dos alunos, além de ensinar
valores agregados com disciplina boa conduta e respeito. 

Aquisição de notebook, estante e almofadas para o Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores
de Violência Doméstica de Planaltina (NAFAVD) – Mulheres que Leem Etapa III - Objetivo:



Adquirir estantes, almofadas e notebook para informatização e catalogação de livros, cadastramento de
usuários, controle de empréstimo dos livros e pesquisas rápidas.

Descaracterização  de  viatura  no  Comando  de  Policiamento  Regional  Leste  – Objetivo:
Descaracterizar viatura para uso em outras atividades da instituição.

Aquisição de mobiliário de madeira para casinha de brinquedo infantil da Escola Classe 11 de
Planaltina - Objetivo: Adquirir mobiliário de madeira para casinha de brinquedo infantil adequado ao
tamanho das  crianças e promover  a  oportunidade dos alunos  expressarem sensações,  sentimentos,
criatividade, aprimorarem a capacidade socioafetiva, psicomotora e cognitiva.

Aquisição  de  refrigeradores  frigobar  para  Unidade  de  Saúde  12  de  Planaltina  -  Objetivo:
Adquirir refrigeradores tipo frigobar para possibilitar armazenagem de medicamentos termolábeis para
diabéticos cadastrados na instituição.

Aquisição  de  liquidificador  industrial  e  balança  de  cozinha  para  Escola  Classe  Frigorífico
Industrial - Objetivo: Adquirir liquidificador industrial e balança eletrônica de cozinha para melhorar
as condições de preparo dos alimentos servidos na escola.

Aquisição de freezer vertical para Instituto Aprender – Objetivo: Adquirir freezer para manutenção
correta dos alimentos, tendo impacto direto na qualidade alimentícia de crianças e adolescentes.

Aquisição de notebook e multiprocessador de alimentos para o CEMEC – Objetivo:  Adquirir
notebook, para agilizar as informações de registro de dados e um multiprocessador, para agilizar o
preparo de alimentos saudáveis para crianças e adolescentes.

Sema Recanto das Emas

Reaparelhamento  da  cozinha  da  instituição  Projeto  Vida  Integral  -  PRÓ-VIDA -  Objetivo:
Adquirir  utensílios  e  equipamentos  para  a  cozinha  da  instituição,  com o  objetivo  de  facilitar  o
atendimento das crianças e adolescentes atendidos no projeto. *CONCLUÍDO

Reforma de  brinquedos  e  adequação  do  piso  do  parque  infantil  do  Centro  de  Convivência
Granja das Oliveiras -  COSE -  Objetivo:  Revitalizar o parque infantil,  tornando-o um ambiente
favorável, seguro e lúdico, que garanta a qualidade do espaço de lazer e convivência mais adequada ao
público infantil da instituição. *CONCLUÍDO

Instalação do parque infantil no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência do
Recanto das Emas - Objetivo: Adquirir brinquedos para criação de parque infantil, possibilitando um
ambiente favorável, terapêutico e lúdico para crianças e adolescentes atendidos na instituição.

Aquisição de equipamentos para a lavanderia do Projeto Integral de Vida Pró-Vida - Objetivo:
Adquirir equipamentos de lavagem e secagem de roupas para a lavanderia da instituição,  visando
beneficiar as crianças atendidas em tempo integral no projeto Educação Infantil. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  materiais  para  o  refeitório  do  Projeto  Integral  de  Vida  Pró-Vida -  Objetivo:
Adquirir bens para o refeitório da instituição e permitir a utilização adequada do espaço pelas crianças
atendidas em tempo integral no projeto Educação Infantil. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  equipamento  fotográfico  para  a  Delegacia  de  Polícia  do  Recanto  das  Emas  -
Objetivo: Adquirir equipamento fotográfico para a instituição, visando combater o tráfico de drogas na
região do Recanto das Emas. *CONCLUÍDO

Aquisição de colchões para a Comunidade Terapêutica Novo Tempo - Objetivo: Adquirir colchões
para ampliar o atendimento de dependentes químicos em tratamento na instituição. *CONCLUÍDO



Aquisição de equipamentos industriais de cozinha para o Projeto Integral de Vida Pró-Vida  -
Objetivo:  Adquirir  equipamentos  de cozinha mais  modernos,  diminuindo o tempo de preparo dos
alimentos servidos para as crianças e adolescentes atendidos na instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição e instalação de piso de tatame na Molekada Ação de Integração Social  -  Objetivo:
Adquirir  tatames  para  prática  de  jiu-jitsu,  buscando a  integração esportiva  e  social  de  crianças  e
adolescentes. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento de filmagem para a Delegacia de Polícia do Recanto das Emas  -
Objetivo:  Adquirir  câmera  filmadora  para  a  gravação  de  depoimentos  especiais  de  crianças  e
adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. *CONCLUÍDO

Aquisição de bens móveis para salas de aula do Projeto Integral de Vida Pró-Vida - Objetivo:
Adquirir  ventiladores,  mesas  e  cadeiras  para  salas  de aula,  a  fim de melhorar  o  atendimento das
crianças e adolescentes que utilizam a instituição. *CONCLUÍDO

Conclusão da construção de banheiros infantis no Projeto Integral de Vida Pró-Vida – Objetivo:
Concluir a construção de novos banheiros infantis femininos e masculinos com o intuito de qualificar
o atendimento a nova demanda de crianças e adolescentes atendidos na instituição.

Aquisição de brinquedo para parquinho do Centro de Educação da Primeira Infância – Cepi
Arara  Canindé -  Objetivo:  Adquirir  brinquedo  para  parquinho  da  instituição,  promovendo  o
desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo das crianças.

Aquisição de mesas e bancos para refeitório do Centro de Educação da Primeira Infância – Cepi
Arara Canindé - Objetivo: Adquirir mesas e bancos para refeitório da instituição, proporcionando
conforto e melhor estrutura física para os alunos.

Aquisição de TV, aparelho de DVD, data show e tela de projeção para o Centro de Educação da
Primeira Infância – Cepi Arara Canindé - Objetivo: Adquirir TV, aparelho de DVD, data show e
tela de projeção para desenvolvimento do projeto cinema, música e dança na escola.

Aquisição de parquinho infantil para o Centro de Educação da Primeira Infância – Cepi Sabiá
do  Campo -  Objetivo:  Adquirir  parquinho  infantil  com  o  objetivo  de  socialização,  liberdade,
autonomia, concentração e criatividade dos alunos da instituição.

Sema Riacho Fundo

Revitalização da quadra de esportes da Associação Amigos da Saúde Mental - Objetivo: Reformar
a quadra de esportes da instituição para realização de atividades esportivas, capoeira, automassagem,
teatro, cursos e capacitação profissional, visando atender com mais segurança os usuários da saúde
mental, seus familiares e a comunidade carente. *CONCLUÍDO

Aquisição de  máquina e  equipamento de  costura para o  Lar das  Crianças  Luiz Hermani -
Objetivo: Adquirir equipamentos para realização de oficinas de artesanato para famílias e comunidade
assistida de forma gratuita pela instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento para monitoramento do Parque Ecológico Vivencial do Riacho Fundo
-  Objetivo:  Aquisição  de  equipamento  de  filmagem  para  monitoramento  da  área  do  parque,
proporcionando  uma  fiscalização  mais  eficiente,  melhor  preservação  e  prevenção  de  crimes.
*CONCLUÍDO

Aquisição  de  equipamento  de  informática  e  mobiliário  para  sala  do  Núcleo  Integrado  de
Atendimento  à  Mulher  na  29°  Delegacia  de  Polícia  do  Riacho  Fundo –  Objetivo:  Adquirir
computador,  impressora  e  mobiliário  para  proporcionar  atendimento  humanizado,  acolhedor  e
confortável a mulheres em situação de violência e/ou vulnerabilidade.



Aquisição de materiais e uniformes esportivos e de balé para Assistência Social Casa Azul  –
Objetivo: Adquirir materiais e uniformes esportivos e de balé, com o intuito de viabilizar uma melhor
aplicabilidade das atividades de balé e atividade esportiva de quadra às crianças e adolescentes.

Aquisição de tenda, mesas e cadeiras de plástico, materiais de artesanato para realização de
oficinas na Unidade Básica de Saúde 1 do Riacho Findo 1  – Objetivo: Adquirir tenda, mesas e
cadeiras  de  plástico,  materiais  de  artesanato  para  realização  de  oficinas  de  trabalhos  manuais  e
atividades de grupos educativos/terapêuticos no espaço da instituição.

Aquisição de tenda, mesas e cadeiras de plástico e material para construção de piso de concreto
na Unidade Básica de Saúde 2 do Riacho Findo 1 – Objetivo: Adquirir tenda, mesas e cadeiras de
plástico  e  construção  de  piso  de  concreto  para  fixação  da  tenda,  com  objetivo  de  desenvolver
atividades de grupos educativos de saúde às famílias e à comunidade.

Sema Samambaia

Grupo  de  reflexão  para  homens  no  Escritório  de  Serviços  Locais  AA Grupo  Vida  Sóbria-
Objetivo: Adquirir materiais para a realização do Grupo de Reflexão para Homens, visando promover
a  construção  de  reflexões  a  respeito  de  suas  atitudes,  suas  relações  com as  mulheres  e  demais
relacionamentos  interpessoais  e  facilitar  a  resolução  pacífica  dos  problemas  enfrentados  por  eles,
visando a construção de relações saudáveis e prazerosas. *CONCLUÍDO

Revitalização da cozinha da Associação Maria de Nazaré - Objetivo: Revitalizar a cozinha visando
melhorias na adequação do armazenamento e preparo das refeições oferecidas diariamente às crianças
em situação de vulnerabilidade social que frequentam a instituição. *CONCLUÍDO

Evento II Mobilização de Mulheres de Samambaia no Escritório de Serviços Locais AA Grupo
Vida Sóbria - Objetivo: Adquirir materiais para realização de evento comemorativo dos 10 anos da
Lei  Maria  da  Penha  (Lei  nº  11340/2006),  que  visa a  realização  de  ações  estratégicas  para  o
reconhecimento  do  fenômeno  da  violência  contra  mulheres  buscando  o  fortalecimento  e  o
empoderamento dessas mulheres. *CONCLUÍDO

Instalação de oficina de artesanato no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Objetivo:
Promover oficinas de artesanato, visando capacitar a comunidade local para melhorar a qualidade de
vida,  promover  reinserção  social,  gerar  renda  e  proporcionar  autonomia  e  ganho  financeiro  à
comunidade que participar da oficina. *CONCLUÍDO

Aquisição de toldos para pátio da Escola Classe 111 de Samambaia  - Objetivo: Adquirir toldos
para  pátio  da  escola,  visando  proteção  contra  vento  e  chuva  e  escurecimento  do  local  para
apresentações pedagógicas e para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. *CONCLUÍDO

Revitalização e paisagismo do Conselho Tutelar de Samambaia - Objetivo: Revitalizar e promover
o plantio de grama e plantas ornamentais para uma melhor apresentação da instituição, visando tornar
um ambiente mais acolhedor aos atendidos pela entidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de duplicador para Escola Classe 111 de Samambaia - Objetivo: Adquirir reprodutor de
cópias para as atividades pedagógicas da escola. *CONCLUÍDO

Revitalização  da  brinquedoteca  do  Conselho  Tutelar  de  Samambaia -  Objetivo:  Adquirir
brinquedos pedagógicos, livros e restaurar móveis para transformar a brinquedoteca em um espaço
atrativo para todas as crianças e adolescentes que comparecem ao Conselho Tutelar. *CONCLUÍDO

Revitalização  da  horta  comunitária  da  Unidade  de  Atendimento  em Meio  Aberto  UAMA -
Objetivo: Revitalizar a horta comunitária da instituição, para promover um espaço de convivência, no
qual o socioeducando possa se sentir pertencente à comunidade, além de melhorar a alimentação das
famílias atendidas, da comunidade local e armazenar recursos de forma sustentável.



Realização de oficinas de beleza no Centro de Atenção Psicossocial III de Samambaia  - Objetivo:
Adquirir  equipamentos  e materiais  para  realização de oficinas de beleza na instituição,  visando o
desenvolvimento  pessoal  e  social  através  de  despertar  para  o  autocuidado,  com  orientações  de
educação em saúde,  fomentando hábitos de higiene e execução de cuidados diários com o corpo.
*CONCLUÍDO

Aquisição de bens para 1° Concurso de Boas Práticas em Atenção Psicossocial no DF realizado
pela Diretoria de Saúde Mental - Objetivo: Adquirir bens para premiar as boas práticas em saúde
mental  no  DF,  buscando  estimular  e  reconhecer  iniciativas  na  atenção  à  saúde  mental  pública.
*CONCLUÍDO

Aquisição  de  bens  para  área  de  recreação  na  Escola  Classe  111  de  Samambaia -  Objetivo:
Adquirir mesas e bancos de concreto para a área de recreação da escola, permitindo as atividades dos
projetos  Momento de Leitura  e Interventivo e  ainda permitir  inserção de jogo de xadrez para  os
estudantes. *CONCLUÍDO

Aquisição de itens esportivos para Escolinha de Futebol Massa Real - Objetivo: Adquirir material
esportivo para a escolinha de futebol, que é um trabalho social desenvolvido pela associação e que
beneficia  crianças  e  adolescentes  de famílias  humildes,  buscando a  formação integral  dos  alunos,
tornando-os  críticos,  autônomos  e  comprometidos  com  uma  sociedade  justa  e  solidária.
*CONCLUÍDO

Revitalização da sala do vídeo da Escola Classe 111 de Samambaia - Objetivo: Adquirir aparelhos
audiovisuais para a sala de vídeo da escola,  buscando o desenvolvimento de aulas estimulantes e
beneficiando a aprendizagem dos alunos. *CONCLUÍDO

Evento Dia das Crianças na Escola Classe 111 de Samambaia - Objetivo: Aluguel de brinquedos
infláveis para comemoração do dia das crianças, proporcionando aos alunos da escola a oportunidade
de divertir-se em brinquedos infláveis e terem uma comemoração significativa de dia das crianças.
*CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento de manutenção e combate a incêndio para o Parque Ecológico 3
Meninas - Objetivo: Adquirir equipamento de manutenção de área vivencial e de combate a incêndio
florestal para o parque ecológico. *CONCLUÍDO

Aquisição de uniformes para crianças do Clube Ágape Kids da Igreja Adventista de Samambaia
- Objetivo: Adquirir uniformes de atividades e de gala para que crianças, que fazem parte do clube de
aventureiros da instituição,  possam participar de atividades recreativas,  passeios,  feiras educativas,
entre outras atividades. *CONCLUÍDO

Revitalização  da  ludoteca  do  Centro  de  Ensino  Especial  n°  1 -  Objetivo:  Adquirir  recursos
pedagógicos,  mobiliário e acessórios para ludoteca,  que é o espaço destinado ao atendimento dos
alunos com necessidades  especiais,  promovendo o desenvolvimento,  interação e  comunicação por
atividades lúdicas. *CONCLUÍDO

Reforma dos banheiros da Associação Maria de Nazaré -  Objetivo:  Reformar  os  banheiros da
unidade  promovendo  melhores  condições  físicas  para  as  crianças  atendidas  na  instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição  de  material  para  oficina  de  crochê  no  Centro  de  Atenção  Psicossocial  III  de
Samambaia - Objetivo: Adquirir materiais para realização de oficina de crochê para os pacientes do
Caps III. *CONCLUÍDO

Aquisição de data show para Escola Classe 111 - Objetivo: Aquisição de data show para utilização
em reunião de professores, servidores, pais, responsáveis e comunidade escolar. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  ingresso  de  espetáculo  para  alunos  da  Escola  Classe  111 -  Objetivo:  Adquirir
ingressos para espetáculo de teatro,  oferecendo oportunidade para que os alunos tenham acesso a



eventos  culturais  que  não  podem  participar  devido  às  condições  financeiras  de  suas  famílias.
*CONCLUÍDO

Aquisição de material para confecção de uniformes para o Projeto Guarda Mirim Garras do
Instituto Sociocultural Comunidade em Ação do DF - Objetivo: Adquirir tecido para confecção de
uniformes para as crianças que participam do projeto. *CONCLUÍDO

Manutenção de compressor e ar-condicionado do Hospital Regional de Samambaia - Objetivo:
Substituir o compressor e reparar o ar-condicionado da UTI do HRSAM. *CONCLUÍDO

Aquisição de sistema contra descargas elétricas para o Lar Mãe da Divina Graça  - Objetivo:
Adquirir equipamento de proteção contra descargas elétricas e instalação do aparelho na instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de livros para o Centro de Ensino Fundamental  n°  411 -  Objetivo:  Adquirir  obras
literárias para dar as estudantes oportunidade de acesso a livros atuais e contextualizados, conforme
necessidades educacionais das faixas etárias e interesses. *CONCLUÍDO

Reforma da sala de aula e banheiro do maternal da Associação Maria de Nazaré  - Objetivo:
Reformar piso e revestimento das paredes da sala de aula e do banheiro da área do maternal da escola.
*CONCLUÍDO

Aquisição de material esportivo para aulas de jiu-jitsu na Associação Cresce - Objetivo: Adquirir
tatame, kimono e bebedouro para estimular prática esportiva e oferecer condições adequadas de treino
de jiu-jitsu para a comunidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de material esportivo e utensílios de cozinha para Escolinha de Futebol do Bicudo -
Objetivo:  Adquirir  itens  esportivos  e  de  cozinha  para  melhorar  o  atendimento  das  crianças  que
praticam esportes na instituição.

Reforma do  espaço  físico  do  Instituto  Sociocultural  Amigos  do  Bem -  ISABEM -  Objetivo:
Reformar o espaço físico da instituição para melhor atender as crianças e adolescentes da comunidade,
promovendo lazer, recreação, esporte, música e outras atividades.

Locação de brinquedos diversos para comemoração do dia das crianças na Escola Classe 111 de
Samambaia -  Objetivo:  Alugar  brinquedos  infláveis  para  comemoração  do  dia  das  crianças,
proporcionando aos alunos da escola a oportunidade de divertirem-se em brinquedos infláveis e terem
uma comemoração significativa de dia das crianças. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  prêmio  simbólico  e  lanche  em  evento  gincana  cidadã  na  Coordenadoria  de
Regional de Ensino de Samambaia  – Objetivo: Fomentar,  nas escolas de Samambaia, iniciativas
para implementação de transparência ativa no controle das verbas PDAF e PDDE. A partir das verbas
destinadas pela SEMA/CPJSam, serão adquiridos alimentação para os alunos das escolas participantes
do concurso na final do evento. Também serão adquiridos prêmios simbólicos à atividade “gincana
cidadã” que será realizada no referido evento. *CONCLUÍDO

Revitalização do muro do Lar Assistencial Maria de Nazaré – Objetivo: Adquirir material e serviço
de pintura para revitalizar o muro, melhorando a identificação e reconhecimento da instituição.

Aquisição de uniformes de ballet para o Instituto Social Embalando Sonhos – ISES – Objetivo:
Adquirir uniformes de balés para todas as alunas que participam das oficinas de ballet na instituição.

Aquisição de livros (projeto transparência nas escolas) no Centro de Ensino Fundamental 404 de
Samambaia  –  Objetivo:  Adquirir  livros  para  disponibilizá-los  aos  alunos  da  escola,  visando  a
revitalização do cantinho da leitura da unidade de ensino. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  materiais  para  Evento  V  Mobilização  de  Mulheres  de  Samambaia  2019  no
Escritório de Serviços Locais Alcoólicos Anônimos - Objetivo: Adquirir materiais e alimentos que
serão utilizados e distribuídos durante o evento, visando apoio para realização de evento para reunir



mulheres de samambaia que viveram contexto de violência doméstica, atendidas pelas instituições da
rede de Samambaia/DF. *CONCLUÍDO

Patrocínio de passagem e lanche  para grupo de acompanhamento psicológico  do Centro  de
Psicologia Águas Claras – CEPAC  – Objetivo: Custear passagens e lanches ofertados durante os
atendimentos, visando oferecer acompanhamento psicológico às adolescentes em conflito com a lei e
desenvolvendo potencialidades através de reflexões, questionamentos e fortalecimento de vínculos.

Aquisição  e  instalação  de  coifa  para  cozinha  industrial  na  Associação  Maria  de  Nazaré  –
Objetivo: Adquirir e instalar sistema de exaustor na cozinha para atender com qualidade as crianças,
adolescentes e adultos atendidos na instituição.

Aquisição de mesa e caixa de som para a Escola Classe 111 – Objetivo: Adquirir mesa e caixa de
som para serem usadas em eventos, reuniões e encontros com os pais e/ou responsáveis dos alunos.

Aquisição de brinquedos pedagógicos para a Escola Classe Guariroba e transporte de alunos
para premiação do evento Transparência nas Escolas é Legal  – Objetivo:  Adquirir  brinquedos
pedagógicos  e  não  pedagógicos  para  desenvolver  o  imaginário  e  a  socialização  dos  alunos,  além
contribuir para a construção do imaginário individual e coletivo. *CONCLUÍDO

Aquisição de triciclos  para o  Centro de  Ensino Infantil  210 de Samambaia  e  transporte  de
alunos para premiação do evento Transparência nas Escolas é Legal – Objetivo: Adquirir triciclos
para brinquedoteca da escola auxiliando o desenvolvimento psicomotor, coordenação e sociabilidade
dos alunos.

Aquisição de brinquedos, equipamentos de informática, bens móveis para espaço de convivência
do Centro de Educação Infantil 307 de Samambaia – Projeto Transparência nas Escolas é Legal
– Objetivo: Adquirir brinquedos, computador, mesas e bancos de concreto visando a implementação
de melhorias no espaço de convivência dos alunos.

Aquisição de notebook para o Centro de Ensino Fundamental  312 de Samambaia – Projeto
Transparência nas Escolas é Legal  – Objetivo: Adquirir notebook para utilizar nos projetores de
imagem nas salas de aula da escola.

Sema Santa Maria

Aquisição de materiais para cuidados e reabilitação no Hospital  Regional de Santa Maria –
HRSM - Objetivo:  Adquirir  materiais  e  equipamentos  hospitalares  para  cuidados  especiais  e  de
reabilitação  nos  setores  de  fisioterapia  e  neonatal  do  Hospital  Regional  de  Santa  Maria.
*CONCLUÍDO

Acessibilidade no Centro de Ensino Especial 01 de Santa Maria - Objetivo: Remanejar o portão de
acesso da escola e construir rampa de acessibilidade, melhorando as condições de acessibilidade para
alunos cadeirantes e com baixa mobilidade do CEE 01 de Santa Maria. *CONCLUÍDO

Revitalização do Centro de Convivência Sagrada Família das Obras Assistenciais Padre Natale
Batezzi  OAPNB -  Objetivo: Adquirir vidros blindex para área do depósito, cozinha e bazar, para
armazenamento adequado de mantimentos e materiais da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos eletrônicos para a Associação Atlética de Santa Maria  - Objetivo:
Adquirir  equipamentos  eletrônicos  proporcionando  melhoria  no  atendimento  da  comunidade  e
aperfeiçoamento  dos  projetos  assistenciais,  educativos,  desportivos  e  culturais  desenvolvidos  pela
instituição. *CONCLUÍDO

Reforma de instalações do Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop - Objetivo: Reformar o
espaço cultural Moinho de Vento para atender as demandas da comunidade, oferecendo atividades



culturais e  formativas,  atingindo diversos públicos  e proporcionando aulas  de dança,  ensaios para
bandas, cursos preparatórios, oficinas de serigrafia e cine clube. *CONCLUÍDO

Oficinas técnicas profissionalizantes em estêncil e serigrafia no Núcleo de Formação Popular
Família Hip Hop -  Objetivo: Adquirir  material para realização de oficinas profissionalizantes em
estêncil e serigrafia para adolescentes em conflito com a lei assistidos pela instituição, inserindo os
socioeducandos em ações sociais e culturais e agregando-os à comunidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para a Associação Nairim - Objetivo:
Adquirir eletrônicos e eletrodomésticos para melhorar o desenvolvimento das atividades da instituição,
facilitar o preparo e a qualidade das refeições, visando beneficiar as crianças atendidas pela entidade.
*CONCLUÍDO

Aquisição de câmera digital para a 33ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal - Objetivo:
Adquirir  câmera  digital  para  atender  a  demanda  da  Seção de Repressão a  Drogas da  instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos e materiais de fisioterapia para a Associação Casa de Jacó Lar do
Idoso - Objetivo: Adquirir materiais e equipamentos de fisioterapia visando a melhoria da qualidade
de vida dos idosos atendidos pela instituição. *CONCLUÍDO

Cursos profissionalizantes de cabeleireiro e manicure na Associação Atlética de Santa Maria –
AASM  - Objetivo:  Adquirir  equipamentos  e  materiais  de  beleza  para  realização  de  cursos
profissionalizantes gratuitos para a comunidade local, contribuindo assim para a formação profissional
de jovens e adultos. *CONCLUÍDO

2ª Oficina técnica profissionalizante em estêncil e serigrafia no Núcleo de Formação Popular
Família Hip Hop - Objetivo: Adquirir material para realização da 2ª oficina técnica em estêncil e
serigrafia com os jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto na região de
Santa Maria. *CONCLUÍDO

Aquisição de mobiliário para a Casa do Idoso Amor à Vida - CIAV - Objetivo: Adquirir sofás para
proporcionar conforto aos idosos carentes residentes na instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de toldo e material esportivo para o Centro de Saúde n° 01 de Santa Maria - Objetivo:
Adquirir material esportivo e toldos para cobertura de área da instituição e, assim, promover ações
coletivas em grupo e atendimento de maior número de pessoas da comunidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa na
Associação de Moradores do Porto Rico - Objetivo: Compor estrutura mínima administrativa na
instituição para promover qualidade no atendimento dos autores do fato e uma interface mais eficiente
com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamento informático e mobiliário para unidade mínima administrativa no
Núcleo de Formação Popular Família Hip-Hop - Objetivo: Compor estrutura mínima administrativa
na instituição para  promover  qualidade no atendimento dos autores  do fato e  uma interface mais
eficiente com o Sema local. *CONCLUÍDO

Aquisição de bens para sala de odontologia da Unidade de Internação de Santa Maria - Objetivo:
Adquirir móveis para montagem de sala de atendimento odontológico e melhorar a saúde bucal dos
socioeducandos da instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de bens para laboratório de informática do Centro de Ensino Especial n° 01 de Santa
Maria -  Objetivo:  Adquirir  bens  de  informática  para  laboratório  e  possibilitar  a  acessibilidade
assertiva/alternativa aos estudantes com deficiência, garantindo assim a inclusão digital.

Aquisição de instrumentos musicais para o Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop  -
Objetivo:  Adquirir  instrumentos  musicais  e  acessórios  para  oportunizar  práticas  musicais  à
comunidade de Santa Maria, o desenvolvimento cultural e o empoderamento popular. *CONCLUÍDO



Aquisição de tenda e materiais de reabilitação física para o Centro de Saúde nº2 de Santa Maria
- Objetivo: Adquirir tenda, caixa de som, cama elástica, bola de pilates, halter, dentre outros materiais
de reabilitação física para atender às necessidades do programa saúde na comunidade.

Sema São Sebastião

Implantação de tanque para captação de água para a Horta Orgânica Girassol  da Casa de
Cultura de São Sebastião – Objetivo: Construir tanque para captar águas de chuva e enxurradas,
provenientes do transbordo de um lago formado por nascentes nas proximidades da horta, visando a
irrigação das plantas cultivadas na área.

Aquisição  de  coifa  para  cozinha  da  Ação  Social  Nossa  Senhora  do  Perpétuo  Socorro  -
PROMOVIDA - Objetivo: Adquirir e instalar coifa na cozinha para promover ambiente mais seguro e
confortável para preparo da alimentação das crianças e adolescentes da instituição. *CONCLUÍDO
Aquisição de utensílios para cozinha para o Serviço de Convivência Raio de Luz  – Objetivo:
Adquirir equipamentos e utensílios de cozinha para melhorar a qualidade e variedade da alimentação
oferecida às crianças e jovens na instituição.

Aquisição de buffet elétrico para alimentação para o Projeto Pe. Vida Gailhac – Colégio Sagrado
Coração de Maria – Objetivo: Adquirir um buffet elétrico self service, equipamento para condicionar
alimentação que possibilitará crianças, adolescentes, famílias e comunidade atendidos pela instituição
a servir seu próprio alimento. *CONCLUÍDO

Aquisição de tenda de lona para cobertura do pátio do Instituto Sonho de Criança  – Objetivo:
Adquirir tenda de lona para cobertura do pátio da instituição, de modo que haja espaço seguro e livre
de intempéries para que as crianças possam brincar.

Aquisição de material de papelaria para oficinas de artes plásticas na Associação Ludocriarte  –
Objetivo: Adquirir material de papelaria para realização de oficinas de arte do projeto brinquedoteca
comunitária, com o objetivo de potencializar a expressão criativa das crianças.

Aquisição de ventiladores e ar-condicionado para a Associação Comunitária de São Sebastião –
Objetivo: Adquirir ventiladores e ar-condicionado para as salas de atividades da instituição, gerando
mais conforto e qualidade nos atendimentos de crianças e adolescentes.

Sema Sobradinho

Aquisição de  freezer para Casa do Caminho - Objetivo:  Adquirir  freezer  para  conservação de
alimentos a serem distribuídos ao público atendido pela instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição  de  uniformes  para  alunos  da  Associação  Cristã  de  Moços  de  Brasília  –  ACM  -
Objetivo: Adquirir uniformes para as crianças que são atendidas no contraturno escolar, para serem
utilizados  nas  atividades  de  conivência  e  fortalecimento  de  vínculos,  acompanhamento  escolar,
educação financeira e projeto leitura. *CONCLUÍDO

Montagem da sala de coordenação e formação de alunos e professores no Centro de Ensino
Fundamental 04 -  Objetivo: Adquirir mobiliário e materiais para implantar e desenvolver a sala do
projeto “Caminhos da Paz: direito e mediação social nas escolas de Sobradinho”, que será núcleo de
formação,  palestras  e  intervenções  que  alcançarão  resultados  além  dos  muros  da  escola.
*CONCLUÍDO

Aquisição de uniformes para Guarda Mirim de Sobradinho II - Objetivo:  Adquirir  uniformes
completos  para  prática  de atividades  físicas,  para  as  crianças  atendidas  pelos  projetos  da Guarda
Mirim de Sobradinho. *CONCLUÍDO

Criação de brinquedoteca e espaço para adolescente no Conselho Tutelar da Fercal  - Objetivo:
Adquirir  materiais  e equipamentos  para  criação de espaço adequado e lúdico para  que crianças  e



adolescentes  possam  brincar  e  se  entreter  enquanto  esperam  atendimento  na  instituição.
*CONCLUÍDO

Revitalização do refeitório da Casa do Candango - Lar São José  - Objetivo: Adquirir mesas e
cadeiras  para  refeitório  da  instituição,  visando  um ambiente  adequado  para  alimentação  e,  neste
mesmo  espaço,  funcionará  a  sala  de  recreação  para  os  idosos,  com  diversos  tipos  de  jogos.
*CONCLUÍDO

Aquisição de ventiladores para APAE Sobradinho - Objetivo: Adquirir ventiladores para salas de
aula e refeitório da instituição, visando melhorar a sensação térmica dos espaços de aprendizagem e
proporcionar qualidade para os alunos atendidos na entidade. *CONCLUÍDO

Aquisição de equipamentos de informática para o Grupo Luz e Cura -  Lar Jesus Menino -
Objetivo:  Adquirir  computadores  para  proporcionar  a  inclusão  digital  das  crianças  atendidas  pela
instituição. *CONCLUÍDO

Aquisição de mobiliário para a ONG Guarda Mirim Social de Brasília - Unidade de Sobradinho
II - Objetivo: Adquirir bens e mobiliário para melhorar o atendimento de crianças e adolescentes que
participam  de  atividades  físicas,  intelectuais  e  de  sustentabilidade  desenvolvidas  na  instituição.
*CONCLUÍDO

Aquisição de material esportivo para o CAPSi Sobradinho - Objetivo: Adquirir material esportivo
para desenvolvimento de diversas práticas esportivas saudáveis para crianças e adolescentes atendidos
na instituição.

Reforma da sala de artesanato da APAE Sobradinho – Objetivo: Adquirir forro para teto e troca de
piso da sala de artesanato com a fibra de bananeira da unidade da APAE-DF de Sobradinho para
melhorar o atendimento aos aprendizes. 

Aquisição de container de lixo para a APAE Sobradinho - Objetivo: Adquirir container de lixo para
garantir a manutenção de um espaço limpo e seguro para os aprendizes da instituição.

Aquisição  de  equipamentos  e  material  esportivo  para  o  Instituto  Sobradinhense  de
Desenvolvimento Social - Objetivo: Adquirir equipamentos e materiais esportivos para atividades de
futebol, vôlei e ping pong para melhorar a saúde, bem-estar físico, social e psicológico das crianças e
adolescentes atendidos na instituição.

Sema Taguatinga

Reforma  e  aquisição  de  bens  de  cozinha  para  o  Lar  dos  Velhinhos -  Objetivo:  Adquirir
eletrodomésticos  e  reformar  a  cozinha  para  garantir  a  segurança  dos  funcionários  e  pessoas  que
utilizam a cozinha da instituição. *CONCLUÍDO

Reforma e instalação de portas e janelas no berçário do Lar da Criança Padre Cícero  – Objetivo:
Adquirir  e instalar  portas e janelas no berçário da instituição,  visando melhorar a infraestrutura e
oferecendo qualidade e bem-estar aos bebês e colaboradores. *CONCLUÍDO

Aquisição de produtos de higiene íntima e limpeza para a Unidade de Acolhimento para Idosos
(UNAI) –  Objetivo:  Adquirir  produtos  de  higiene  íntima  e  limpeza  para  proporcionar  melhores
condições de acolhimento para os idosos.

Troca do forro, pintura e revestimento de parede do Lar da Criança Padre Cícero – Objetivo:
Trocar forro do teto do corredor do berçário, do banheiro dos bebês, do dormitório das mães sociais,
além  de  pintar  metade  da  parede  dos  corredores  e  revestir  a  outra  metade  com  cerâmica.
*CONCLUÍDO 



Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e do sistema de gás liquefeito
e petróleo do Lar da Criança Padre Cícero – Objetivo: Realizar manutenção do sistema de proteção
contra descargas atmosféricas (SPDA) e do sistema de gás liquefeito de petróleo (SGLP) e verificar se
os  sistemas  estão  de  acordo com as  normas  do  Corpo de  Bombeiros  Militar  do  Distrito  Federal
(CBMDF) e com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). *CONCLUÍDO

Aquisição de brinquedos e equipamentos lúdicos para a Escolinha Beija-Flor – Objetivo: Adquirir
brinquedos  infantis  que  contribuirão  com  o  desenvolvimento  físico,  com  a  construção  do
conhecimento e com a autoestima das crianças, além de promover a interação entre elas. 

Aquisição de equipamentos de informática para Associação dos Idosos de Taguatinga – Objetivo:
Adquirir computadores para demandas administrativas da instituição e para melhorar a qualidade nos
atendimentos aos idosos que frequentam a instituição.
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