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

1 150.002.355-2012 Alessandro Borges Cordeiro Gravação de álbum - A Obra para Violão de Dilermando Reis rescisão contratual
deferida com aplicação da penalidade de 

advertência

2 150.001.307-2010 Leander Motta Miranda Gravação de DVD - No Reino dos Tambores prorrogação de prazo indeferida

3 150.003.210-2014 Rudnei Ramos da Silveira
Realização da Comédia Musical Delon e Diney - É ruim, mais é 

bom
utilização do rendimento - diligência 

deferida desde que não tenha sido realizados 

os pagamentos das rubricas readequadas até 

a data da presente reunião. Ressalta-se que 

eventual discrepância do valor efetivo do 

rendimento da aplicação financeira e o 

informado nos autos deverá ser suportado 

com recursos próprios do beneficiário

4 150.003.418-2014 Eudes Marques Leão Circulação do espetáculo de teatro de bonecos - Pé na Estrada utilização do rendimento indeferida

5 150.003.334-2014 Hugo Carvalho Santos Ribeiro da Silva

Canto pelos cantos - O rocksamba de Leo Goulart nas Escolas - 

realização de apresentações e oficinas de música para o ensino 

médio da rede de ensido do GDF

utilização do rendimento

deferida condicionada à apresentação da 

planilha orçamentária readequada e desde 

que não tenham sido realizados os 

pagamentos das rubricas readequadas até o 

cumprimento da condicionante. 

Ressalta-se que eventual discrepância do 

valor efetivo do rendimento da aplicação 

financeira e o informado nos autos deverá 

ser suportado com recursos próprios do 

beneficiário

6 150.003.300-2014 Luciano Mendes de Oliveira Gravação do DVD Abra sua Mente
utilização do rendimento e readequação 

orçamentária
retirado de pauta 

7 150.003.257-2014 Josafá Carneiro das Neves Realização da exposição de artes visuais Diáspora readequação orçamentária - diligência deferida

8 150.002.724-2013 Aurélio de Passos 
Gravação de videoclipe - Tião de Deus (Vídeo Clipe da Banda 

Rio Claro)
prestação de contas diligência

9 150.002.833-2014 Ademir Rodrigues Pereira Junior Gravação de CD - CD Sensações prestação de contas diligência

10 150.002.632-2012 Ivone de Oliveira Teixeira Conto de Encontro - oficinas teatrais e de leitura prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência e encaminhamento à SUFIC - 

Subsecretaria de Fomento e Incentivo 

Cultural

11 150.002.428-2013 NAC Montagem de espetáculo - Liolá prestação de contas 
diligência para o CCDF - Conselho de Cultura 

do Distrito Federal e para o beneficiário

12 150.002.700-2012 César Lignelli
Circuito (apresentaçãoes nas estações de metro) - Teatro na 

Roda 
prestação de contas diligência

13 150.001.463-2015 Adriana Santos de Vasconcelos Aquisição de passagens e diárias prestação de contas 
aprovada condicionada à entrega dos cartões 

de embarque

1 150.001.634-2010 Nilson Pedro Martins de Araujo Realização do longa-metragem BR 030 - A estrada que não veio prorrogação de prazo deferida

2 150.003.253-2014 Anny Ester Correa Neves
Realização de espetáculo musical - Resumo da Ópera (A Flauta 

Mágica)
utilização do rendimento diligência

3 150.002.817-2014 Marcio Silva Minervino Montagem de espetáculo - Os Fracassados utilização do rendimento indeferida

4 150.002.413-2013 Luciano Calmon Porto
Realização de exposição temática sobre o Som e a Música - 

Parque DiVerSom
utilização do rendimento

deferida (caso o valor não seja suficiente 

para cobrir os gastos adicionais, o 

beneficiário deverá arcar com recursos 

próprios)
5 150.002.372-2013 Felipe Fernandes Freitas Montagem de espetáculo - O Acordo utilização do rendimento deferida

6 150.002.825-2014 Marcelo Roberto Gomes Barbosa Montagem de espetáculo - Faça-se Luz utilização do rendimento diligência
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7 150.002.145-2009 Marcelle Bezerra Soriano de Sousa
Marco Zero - intervenções de dança e performance em 

paisagem 
prestação de contas - diligência

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

8 150.003.265-2011 Eliana Johansson Carneiro Caravana Buriti Arte e Educação na Estrada prestação de contas 

aprovada condicionada à apresentação das 

guias de recolhimentos das contribuições 

previdenciárias, e/ou, caso o beneficiário 

opte, pela suspensão da análise da prestação 

de contas em questão até que sobrevenha 

manifestação jurídica conclusiva sobre o 

assunto por parte da Procuradoria Geral do  

Distrito Federal           

9 150.001.251-2010 Diego Sousa Bresani Manutenção da companhia de teatro S.A.I prestação de contas aprovada

10 150.003.474-2013 Kelly Renata  de Oliveira Dourado La Clemenza di Tito, Ópera de Mozart prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

11 150.002.478-2013 Cristiane Brandão Peres
Circuito (apresentaçãoes nas estações de metro) - Pife nos 

trilhos
prestação de contas 

aprovada condicionada à apresentação das 

guias de recolhimentos das contribuições 

previdenciárias, e/ou, caso o beneficiário 

opte, pela suspensão da análise da prestação 

de contas em questão até que sobrevenha 

manifestação jurídica conclusiva sobre o 

assunto por parte da Procuradoria Geral do  

Distrito Federal           

12 150.002.476-2013 Carleuza Farias Vieira Circuito Biblioteca Viva - Contos de Encantamento prestação de contas 

aprovada condicionada à apresentação das 

guias de recolhimentos das contribuições 

previdenciárias, e/ou, caso o beneficiário 

opte, pela suspensão da análise da prestação 

de contas em questão até que sobrevenha 

manifestação jurídica conclusiva sobre o 

assunto por parte da Procuradoria Geral do  

Distrito Federal           

13 150.003.187-2014 Cena Promoções Culturais Ltda
Cena Contemporânea Festival Internacional de Teatro de 

Brasília 2015
prestação de contas 

aprovada condicionada à apresentação das 

guias de pagamento relativas aos tributos 

incidentes sobre os fatos geradores 

existentes na relação contratual entre o 

beneficiário e o contador, e/ou, caso o 

beneficiário opte, pela suspensão da análise 

da prestação de contas em questão até que 

sobrevenha manifestação jurídica conclusiva 

sobre a necessidade de recolhimento do INSS 

por parte da Procuradoria Geral do Distrito 

Federal         

1 150.001.063-2015 Emanuel de Jesus Siqueira Santana Bolsa de estudos prorrogação de prazo indeferida

2 150.003.320-2014 Raquel Fernandes de Sousa Domingo no Parque - Um passeio pelos musicais brasileiros

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento (condicionada) e novo pedido de 

utilização do rendimento

deferimento do pleito desde os gastos não 

tenham sido realizados até a presente data 

(29.04.2016)

3 150.003.312-2014 José Eduardo Souza Cabrera Gravação do DVD Vículos, trabalho autoral
readequação orçamentária (diligência) e 

utilização  do rendimento
deferida 

4 150.003.345-2014 Diego Cruz P. Costa Oficina Sambrasil utilização do rendimento deferida

5 150.003.342-2014 Erica Henriques Carvalho de Abreu Polos Hip Hop Jam nas Escolas utilização do rendimento deferida

Laura



6 150.002.815-2013 Demétrio Luis Martins Bogéa Circulação nacional do CD Doce Pecado, trabalho autoral
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
deferida

7 150.003.707-2011 Paula Braga Zacharias 6ª Mostra de Dramaturgia de Brasília prestação de contas 
aprovada condicionada ao recolhimento do 

INSS dos prestadores de serviço pessoa física 

8 150.002.663-2012 Rodrigo Otávio Tavares Festa Criolina - realização de 12 shows musicais prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação das penalidades de advertência e 

multa de 1,3% do total recebido

9 150.003.414-2014 Clarisse Cardell
Primeiro Olhar - II Festival Internacional de Teatro para a 

Primeira Infância - DF
prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação da penalidade de advertência

10 150.002.073-2009 Simone Santos de Oliveira Brasília 5x: 50 anos de artes visuais em Brasília prestação de contas aprovada

11 150.000.878-2013 Mônica Giseuda Guedes Rezende Montagem de espetáculo - Shakespeare de papel prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação das penalidades de advertência e 

multa de 0,2% do total recebido 

12 150.002.828-2013 Edna Ellen Oliveira Pereira Realização do III Circuito Instrumental Itinerante prestação de contas 
aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias

13 150.000.466-2013 Daniel Sarkis Campos Circulação Nacional - Brasília - Seis por Três prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação das penalidades de advertência e 

multa de 0,6% do total recebido 

14 150.002.364-2013 Clara Figueirôa de Moraes Ópera Gianni Schichi prestação de contas retirado de pauta 

1 150.000.367-2015 José Fernando Costa Madeira Produção do Livro-Catálogo Digital de Fernando Madeira utilização do rendimento

deferida condicionada à aprovação do pedido 

pelo Conselho de Cultura, à apresentação de 

relatório atualizado e desde que os gastos 

não tenham sido realizados até a presente 

data. Ressalta-se que a diferença entre o 

valor pleiteado e o valor do rendimento 

deverá ser arcado pelo beneficiário com 

recursos próprios

2 150.002.879-2013 Janaires Pires Lima Congresso Avivarte utilização do rendimento indeferida

3 150.003.270-2014 Regina Magna Santana Matte Circulação Regional do espetáculo Autópsia
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento 
diligência

4 150.002.913-2014 Cirila Targhetta de Moura Montagem de espetáculo - Voo que tu voas readequação orçamentária diligência

5 150.001.689-2010 Dolores Alessandra Vieira Novais Risadinha - Ação pelo riso e pela saúde
revisão análise da prestação de contas 

aprovada condicionada
confirma o cumprimento das condicionantes

6 150.002.574-2013 Flávio Hodara Gaio
Oficinas de Qualificação e Música: Repercussão Social  - 2ª 

Edição
prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade 

advertência

7 150.003.213-2011 Esdras Augusto Nogueira Filho Gravação - DVD Móveis Coloniais de Acaju prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução de 

recurso, bem com aplicação das penalidades 

de advertência e multa 0,1% ao dia sobre o 

montante dos recursos recebidos

8 150.002.870-2013 Leonardo Pais Cinelli Mostra Makossa Arte Black prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

Paloma
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9 150.000.660-2013 Isa Laranjeira Fortes Circulação Nacional - De Brasília a São José do Egito prestação de contas aprovada

10 150.002.588-2013 Raimundo Nonato Ivo Neto Estação Hip Hop - realização de oficinas prestação de contas

aprovada condicionada à devolução  do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação da penalidade de advertência

11 150.000.616-2013 Clara Figueirôa de Moraes Ópera a Médium prestação de contas retirado de pauta 

12 150.001.283-2013 Florentino Alves de Freitas Roedores de Livros prestação de contas aprovada

13 150.002.909-2014 Josias Wanzeller da Silva
Montagem de espetáculo de bonecos - Memórias do Velho 

Chico
prestação de contas 

aprovação condicionada à devolução de 

recurso, bem como aplicação da penalidade 

de advertência

1 150.003.267-2014 Virshina Thais de Alvarenga Leal Cunha Realização da Mostra Extraordinária utilização do rendimento deferida condicionada

2 150.003.243-2014 Guilherme Angelim de Araujo Lopes Circulação Nacional do espetáculo Noctiluzes utilização do rendimento deferida

3 150.003.185-2014 Priscila Lopes dos Santos Circula Rock readequação orçamentária deferida

4 150.002.500-2013 Cristina de Fátima Carvalho
Apresentação do espetáculo de rua nas estaçãos do Metro  - 

Clownpinique 
prestação de contas - diligência

aprovada com aplicação de penalidade de 

adevertência

5 150.002.825-2013 Bruno Batista Ribeiro Feira do Riso e da Cultura prestação de contas diligência

6 150.002.838-2014
Alaya Arte do Movimento Companhia de 

Dança

Desenvolvimento, montagem, divulgação, apresentação e 

documentação  de uma criação coreográfica inédita intitulada 

Nascentes 

prestação de contas aprovada

7 150.001.690-2010 Vinicius Barbosa Alves Correa Construindo Cidadania: Oficinas Temáticas  Gratuitas prestação de contas retirado de pauta 

8 Valéria 150.002.448-2012 Marcos Vinicios de Jesus Moraes Videoclipe 20 e 40 prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

9 150.000.922-2013 Gustavo Henrique Gris
Publicação de parte da Tese de Doutorado de César Lignelli - 

Sons e(m) Cenas
prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

10 150.000.969-2013 Wladmir El Afiouni Lopes Gravação do disco Jet Sambas prestação de contas

aprovada condicionada ao recolhimento dos 

devidos impostos, bem como aplicação da 

penalidade de advertência 

11 150.002.835-2013 Karla Taciano Jorge Circulação da banda Tumba La Catumba prestação de contas aprovada 

12 150.002.720-2013 Valdir Alves de Araujo Gravação de videoclipe - Em Cruz Ilhada prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

13 150.003.424-2014 Grio Produções Culturais 
Realização do VII Festival Latinidades Edição 2015 Cinema 

Negro
prestação de contas aprovada condicionada

14 150.002.431-2013 Rogério Cravo Midlej Silva Montagem de musical - Alvorada - Uma tragédia que samba recurso desprovido


