
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 
PLANO PILOTO 

 
CHAMAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO 

 

A Administração Regional do Plano Piloto torna público o chamamento de           

boas práticas para o desenvolvimento da Região Administrativa do Plano Piloto -            

RA-I.  

 

Da justificativa e objetivo. 

É inegável a importância da participação popular na tomada de decisão e            

ações que promovam o desenvolvimento de sua região, por isso, reconhecer o            

papel das lideranças locais na construção de um projeto comum bem como seu             

trabalho  desenvolvido para comunidade a qual vive, é indispensável. 

A cada ano que passa, a necessidade de promover uma gestão pública mais             

participativa está em voga. Sem fórmulas prontas para o sucesso de promover a             

participação popular, a Administração Regional do Plano Piloto tem experimentado          

fortalecer a parceria com a sociedade civil na superação dos desafios para o             

desenvolvimento integral da Região Administrativa do Plano Piloto. 

Esse chamamento tem por objetivo reconhecer, divulgar e estimular o          

trabalho realizado por e para sociedade civil da Região Administrativa do Plano            

Piloto em prol de seu desenvolvimento. 

 

Da elegibilidade para participação 

Para estar elegível a participar,  a ação ou projeto precisam ser executados 

na Região Administrativa do Plano Piloto e por moradores dessa mesma região. 
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Da inscrição 

Para se inscrever, a(s) pessoa(s) interessada(s) deve(m) registrar seu projeto          

no link a seguir <clique aqui> do dia 02/12/2019, segunda-feira, até o dia             

24/01/2020, Sexta-Feira. (Prorrogado!)  

No Formulário Google que será disponibilizado, constará os seguinte itens: 

 

● Título do Projeto. 

● Eixo do Projeto. 

● Objetivo do Desenvolvimento Sustentável que mais norteia o projeto. 

● Nome, email, endereço e telefone  do responsável ou responsáveis (até 3). 

● Local e período de tempo que o projeto foi executado.  

● Público alvo e quantidade de pessoas da comunidade envolvidas na          

execução. 

● Resumo entre 500 a 1.000 caracteres (contando o espaço) sobre o projeto. 

 

Para concluir a inscrição, será necessário enviar documentos que         

comprovem a execução do projeto como fotos, vídeos, links de reportagens e/ou            

outros via e-mail <lideresparaodesenvolvimento@gmail.com> com o assunto       

“Submissão de Boas Práticas para o Desenvolvimento do Plano Piloto”, no corpo do             

e-mail coloque o nome do projeto cadastrado na inscrição. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 

Dos critérios de seleção 

Os projetos e ações cadastrados precisam estar relacionados a temática do           

Desenvolvimento, tendo em vista sua integralidade e considerando, pelo menos, um           

dos eixos a seguir: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zVB03UlmE9OAPSI6gY_NFGfh_Lx67XWKqx4SS2X-Dws/
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● Desenvolvimento Sustentável 

● Desenvolvimento Social 

● Desenvolvimento Econômico 

● Desenvolvimento Cultural 

● Desenvolvimento do Esporte e Lazer 

● Desenvolvimento Técnico Científico  

● Desenvolvimento Educacional  

 

É preferível que os projetos sejam associados ao Objetivo do          

Desenvolvimento Sustentável - ODS que mais norteia sua ação. 

As ações relacionadas a manutenção e revitalização de estruturas físicas não           

são consideradas neste chamamento e só poderão ser contempladas se abarcarem           

também ações que sejam norteadas por algum eixo do desenvolvimento          

supracitado.  

Os casos omissos nesse chamamento ou dúvidas, devem ser encaminhados          

ao e-mail <lideresparaodesenvolvimento@gmail.com> 

 

Disposições finais 

As ações e projetos inscritos selecionados serão apresentados no dia 06 de            

Fevereiro de 2020, quinta-feira, no 1º Encontro de Lideranças Comunitárias para o            

Desenvolvimento da Região Administrativa do Plano Piloto - Desenvolve Plano          

Piloto - para reconhecimento da iniciativa. 

 


