
nº Processo Nome do Beneficiário Nome do projeto - objeto Motivo da análise Resultado

150.002.834-2013

Acrespo - Associação dos Cantadores 

Repentista e Escritores Populares do DF e 

Entorno 

Realização do 3º Encontro dos Campeões do Repente de Brasília
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
aprovada

150.002.359-2012 Anamaria Mulhenberg da Silva Desenvolvimento e roteiro do filme Ecoloucos prestação de contas aprovada condicionada

150.002.607-2012 Associação Artística Mapati
Profissão Arte - realização de oficinas artísticas e culturais a 

jovens entre 16 a 29 anos em regiões de vulnerabilidade social
ausência de prestação de contas diligência

150.002.474-2013 Associação Cultural Faísca Realização do Festival Taguatinga de Cinema
prestação de contas - cumprimeto de 

diligência
retirado de pauta

150.002.896-2014 Beatrice Tonoccki Martins Montagem do espetáculo Por um Tiz
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.002.895-2014 Benedito Araújo Soares Neto
Montagem da Oitava obra do Grupo Margaridas - "Ritmo de 

Forma Silenciosa"
readequação orçamentária aprovada condicionada

150.001.312-2010 Bruno Ramos Maciel Gravação do CD autoral Minha Sorte prestação de contas diligência

150.001.594-2015 Daniela Guilherme de Amorim

Participação de duas integrantes da Associação Educar Dançando 

no curso "Formação Adicional em Metodologia de Dança Infantil", 

a ser realizado na cidade de Berlim - Alemanha, no período de 

04/01/2016 a 29/032016

aquisição de passagens e diárias 
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) 

150.000.544-2013 Denise Conceição Ferraz de Camargo Montagem da exposição fotográfica Corpo-imagem dos terreiros prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência 

150.002.872-2014 Eduardo Coelho Segóvia
Realização e apresestação do espetáculo de dança "Capoeira a 

Trajetória da Mãe da Liberdade"
readequação orçamentária aprovada condicionada

150.002.373-2013 Flávio Café Miranda Montagem do espetáculo teatral Cansaço - A Longa Estação
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada

150.000.966-2013 Gerson Beserra Veras Realização Sonho de Dom Bosco, Delírio de Dom Quixote prestação de contas diligência

150.002.830-2013 Gustavo Rocha Ribeiro Circulação DF e Entorno - Ópera nas Escolas: A Serva Patroa prestação de contas aprovada condicionada

150.003.385-2011 Izabela Arrais Parise Montagem do espetáculo Rosa Vermelha prestação de contas 
aprovada condicionada e com aplicação das 

penalidades de advertência e multa

150.001.894-2009 João Garry Facó Produção do documentário Terra
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
diligência

150.000.962-2013 Luiz Claudio de Carvalho Mauro Produção do curta-metragem 1706 O Retorno
prestação de contas - cumprimento de 

diligência - Referendar
aprovada condicionada (referendada)

150.001.577-2015 Luiza Guimarães de Castro
Realização de residência artística na 'Comedie de Saint Etienne', a 

ser realizada na cidade de Saint Etiénne - França, no período de 

dezembro.2015 a julho.2016

concessão de bolsa de estudos
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) 

150.002.775-2013 Maira Carvalho Ferreira Santos Produção da série de TV De Olho no Amanhã!
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira - cumprimento de diligência
aprovada

150.002.745-2013 Marcela Tamm Rabelo Realização do loga-metragem 'Dois Antônios - Projeto de Filme" prorrogação de prazo aprovada 

150.001.576-2015 Marco Antônio Fernandes Pereira

Realização de residência artística na 'Comedie de Saint Etienne', a 

ser realizada na cidade de Saint Etiénne - França, no período de 

dezembro.2015 a julho.2016

concessão de bolsa de estudos

aprovada condionada ao encerramento do 

processo nº 150.003.203-2011 (desde que 

haja disponibilidade orçamentária atestada 

pela SUFIC) 
150.002.827-2014 Marina Maia Araújo Montagem do espetáculo Mãe África readequação orçamentária aprovada

210ª Reunião Extraordinária - 23.11.2015



150.001.575-2015 Pablo Victor Marquine da Fonseca

Participação no "Música Brasileira: Centro Cultural Joszef Attila 

Muvelodesi Haz e no 3rd International post-graduate Forum FOR 

Studies in Music and Dance", entre os dias 04.12.2015 a 

11.12.2015

aquisição de passagens e diárias 
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) 

150.003.270-2014 Regina Magna Santana Matte Circulação Regional do espetáculo 'Autópsia' readequação orçamentária aprovada

150.002.867-2013 Scheyla Regina Pereira da Silva Difusão e Ciculação -  Dança à Mostra
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira - cumprimento de diligência
aprovada condicionada

150.003.271-2014 Tâmara Jacinto Elias Realização do Festival Abre Caminhos
readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada condicionada

150.001.598-2015 Thiago Balduzzi Rocha de Souza e Silva
Realização de turnê pelo quinteto 'Satanique Samba Trio'  por 

várias cidades da Europa, entre os dias 05.01.2016 a 14.01.2016
aquisição de passagens e diárias 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) 

150.002.121-2014 Tomas Bertoni Jardim

Aquisição de passagens para participação das bandas Trampa, 

Scalene e Darshan na 11ª Edição do Festival de Tendencies, 

realizado em Palmas-TO

prestação de contas aprovada

150.002.598-2013 Tríade - Patrimônio Turismo Educação Ltda 
Visite o Museu Vivo - visitas mediadas por espetáculo teatral, 

para escolas públicas agendadadas e público espeontâneo

prestação de contas - cumprimento de 

diligência

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência 

150.002.705-2013 Virginia Nunes Feu Rosa Gravação do CD autoral Primeiro Impactol prorrogação de prazo aprovada

150.003.267-2014 Virshna Thais de Alvarenga Leal Cunha Realização da exposição Mostra Extraordinária
readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência 
aprovada

150.001.486-2010 Zenilton de Jesus Gaoyso Miranda

Ilustre Cerrado - Múltiplas representações do Bioma Cerrado no 

contexto da história da Ciência brasileira e a ilustração como 

prática Científica com vistas à Educação e a Conscientização 

Ambiental sobre o Bioma

prestação de contas aprovada


