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Localização Subtítulo Valor
DF Construção e cobertura de quadras de esportes e ampliação em escolas públicas 2.000.000,00
DF Ampliação da clínicade assistência especializada odontológica do Hospital Universitário de Brasília 1.800.000,00
DF Apoiar ações visando a efetivação do SUS 1.651.000,00
DF Fomentar as ações e projetos da cultura afro-brasileira na sua diversidade 1.370.218,00
DF Criar a Rede de Observatórios de Políticas de Promoção da Equidade para o SUS 1.350.000,00
Ceilândia Construção de um campo de gramado sintético em Ceilândia 1.100.000,00
DF Apoiar o custeio nas unidades de atendimento hospitalar de média e alta complexidade 1.050.218,00
DF Integrar pesquisadores, gestores públicos, estudantes e participantes de ONG'S em uma rede 1.000.000,00
DF Implantação de observatório de políticas de atenção à saúde dos adolescentes e jovens. 500.000,00
DF Atividades de cultura audiovisual com adolescentes nas unidades de internação socioeducativas 361.000,00
DF Apoio às atividades do Centro de Referência de Direitos Humanos - CRDH 360.000,00
DF Mobiliar/equipar o Centro de Atendimento e Estudos Pscicológicos da UnB 320.000,00
DF Gerar conhecimento, propor políticas públicas e desenvolver ações na temática LGBT 300.000,00
DF Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 300.000,00
Santa Maria Apoiar melhorias de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população de Santa Maria 300.000,00
DF Apoiar o IPHAN 200.000,00
DF Apoiar ações visando garantir o direito do acesso às informações 200.000,00
DF Apoiar o projeto cultural 200.000,00
DF Promover a gestão transversal da política nacional para as mulheres por meio da articulação social 200.000,00
P. Piloto Apoiar a construção da Academia de Saúde na Asa Norte em Brasília 180.000,00
DF Apoiar projetos de criadouros de peixes 150.000,00
São Sebastião Patrulha mecanizada para a agricultura familiar em São Sebastião 150.000,00
DF Apoiar projetos que valorizem a cultura brasileira 100.000,00
DF Contribuir na garantia dos direitos de pessoas em situação de rua e catadores de materiais reciclaveis 100.000,00
DF Realização de projeto de capacitação de produtores e multiplicadores da cadeia do morango no DF 100.000,00

15.342.436,00
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