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

150.003.197-2014 Alessandra Pontes Roscoe
Realização do Uni duni Ler Todas as Letras - II Festival Itinerante de 

Leitura 
readequação orçamentária deferida 

150.000.938-2013 Andrea Alfaia dos Santos Montagem do espetáculo Muito barulho por nada ausência de prestação de contas diligência
150.001.338-2010 Andreia Caixeta de Souza Leones Gavação de album - CD Musicandanga prestação de contas diligência

150.002.474-2013 Associação Cultural Faísca Realização do 11º Festival Taguatinga de Cinema prestação de contas - cumprimento de diligência aprovada

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

Silenciosa"
utilização dos rendimentos diligência

150.001.604-2010 Caetano Antunes Ruas de Menezes Produção do documentário Cultura e Ecologia Audiovisual prestação de contas diligência
150.003.387-2014 Carmen Flora Costa Schenini Desenvolvimento de série de tv - O País dos Pitigrundos readequação orçamentária diligência

150.002.500-2013 Cristina de Fátima Carvalho
Apresentação do espetáculo de rua nas estaçãos do Metro  - 

Clownpinique 
prestação de contas 

aprovada condicionada à apresentação dos 

documentos que comprovem o efetivo 

recolhimento de impostos para pagamento 

de pessoa física, bem como aplicação da 

penalidade de advertência tendo em vista 

realização de gastos em desconformidade 

com a planilha original

150.000.960-2013 David Alves de Souza Realização do curta metragem Maestro Levino - Documentário ausência de prestação de contas diligência

150.003.262-2014 Débora Guilherme de Amorim Exposição fotográfica - Gesto Natural utilização dos rendimentos deferida

150.002.815-2013 Demétrio Luis Martins Bogéa Circulação nacional do CD Doce Pecado, trabalho autoral prorrogação de prazo
deferida condicionada à entrega do relatório 

parcial atualizado

150.003.213-2014 Fernanda Alvarenga Cabral Circulação Primeira Infâcia - espetáculo Pupila d'água prestação de contas

aprovada condicionada à apresentação da 

carta de correção da nota fiscal emitida pela 

empresa Clarice Martins Cardell – ME

150.002.859-2014 Giselle Rodrigues de Britto Montagem do espetáculo de dança-teatro RE-VELADO utilização dos rendimentos deferida

150.003.408-2014 Gustavo Serrate Maia Produção e realização do roteiro de longa-metragem Clóvis 
readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos - cumprimento de diligência
deferida

150.002.388-2013 Hanna Reitsch Von Daudt Mohn
Montagem do espetáculo - Dos pés a cabeça... salto, alto, céu e 

concreto
prorrogação de prazo deferida

150.000.493-2013 Hosana Epaminondas Bezerra
Realização de exposição de artes visuais: Geometria Abstrata - O 

encontro das Cores com as Linhas da Capital Federal
ausência de prestação de contas diligência

150.000.464-2013 Ian Costa Sena Revista eletrônica - Distrito Literário ausência de prestação de contas diligência

150.000.206-2013 Iara Lagos Ungarelli

Aquisição de passagens e diárias para a beneficiária concorrer a uma 

vaga para o curso de Viola de Gamba na Schola Cantorum Basiliensis, 

na Musik Akademie Basel, realizado na Suiça

prestação de contas aprovada

150.002.887-2014 Ivan Botacini Zanon Montagem do espetáculo Mochilanga de Zapega readequação orçamentária deferida

150.001.499-2013 Juliana Veloso Sá 

Aquisição de passagem para executar trabalho de campo e pesquisa 

com frequentadores de museus, realizado no Instituto de Arte 

Contemporânea e Jardim Botânico Inhotim, em Minas Gerais 

prestação de contas aprovada
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150.002.907-2014 Júlio Cesar de Vasconcelos Gravação de album - CD As crianças e a natureza utilização dos rendimentos 

deferida condionada à apresentação de 

relatório quadrimestral atualizado e planilha 

orçamentária atualizada estendendo o 

término da atividade do Coordenador de 

Produção por mais 1 mês. Caso o valor dos 

rendimentos não seja suficiente para custear 

o acréscimo solicitado, o beneficiário deverá 

arcar com recursos próprios.

150.002.386-2013 Leonardo José dos Santos Montagem do espetáculo teatral Fedra d.C. (depois de Cristo)
readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos - cumprimento de diligência

a vigência do processo expirou em 

29.01.2016. Diante disso, não foi possivel 

fazer a análise da diligência

150.002.582-2013
Lima & Osachlo Comércio, Importação e 

Exportação de Instrumentos Musicais LTDA

Realização de Oficina de Luteria Prática para músicos, professores e 

estudantes do Distrito Federal e entorno
prorrogação de prazo deferida

150.002.801-2014 Luis Fabiano Farias Borges
Gravação de album - CD Projeto Latino-Americano: do Folclore à 

Música de Concerto - "¡Latinoamérica!" 
utilização dos rendimentos 

deferida condicionada à apresentação da 

planilha readequada de acordo com o 

requerido, bem como tabela referencial FGV

150.002.810-2013 Marcus Aurélio Dantas da Silva Circulação DF e Entorno - espetáculo O Canto dos Mártires utilização dos rendimentos 

a vigência do processo expirou em 

12.02.2016. Diante disso, não foi possivel 

análisar a solicitação

150.002.862-2014 Pablo Viejo Fagundes Gavação de album - CD Choro de Gaita utilização dos rendimentos 

deferida condicionada à apresentação de 

relatórios quadrimestrais. Alertamos, ainda, 

que o valor aprovado é menor que o 

orçamento mais barato, devendo a diferença 

ser paga pelo proponente

150.003.405-2014 Rafael Leite Pinto de Andrade Realização do curta-metragem Banalidades readequação orçamentária
deferida (deve ser juntado aos autos 

procuração do beneficiário para que confira 

poderes à Sra. Marta Corrêa)

150.002.409-2013 Rebeca Damian Cavalcanti Intervenções urbanas - Coletivo Transverso - arte urbana e poesia 

prorrogação de prazo (diligência) e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira  

(condicionamento)

prorrogação de prazo - deferida e 

condicionamento - será analisado pela 

Garência de Acompanhamento de Projetos

150.003.381-2014 Rodrigo Siqueira Ferreira Produção de curta-metragem - Retomadas alteração contratual

indeferimento do pleito para convalidação da

planilha apresentada e alteração do termo de 

ajuste no que diz respeito à complementação

de valor ao projeto

150.000.491-2013 Samuel Araujo Ramos Circulação Nacional - espetáculo Cidade em Plano ausência de prestação de contas diligência

150.001.209-2010 Sara Maria Britto Mariano Montagem do espetáculo humorístico Manual de Boas Maneiras prestação de contas - cumprimento de diligência retirado de pauta

150.003.311-2014 Verônica Diano Braga Gravação do DVD Vera Veronika Canta MPB-RAP readequação orçamentária
deferida condicionada à apresentação dos 

orçamentos e dos itens da tabela FGV 

referente ao novos itens

150.002.751-2013 Virna Smith Produções 
Produção de longa-metragem de animação infantil - Em busca de 

aventuras 
prorrogação de prazo deferida




