
Nº do processo Nome do Beneficiário Nome do projeto - objeto Motivo da análise Resultado

1 150.003.373-2014 Gladstone Machado de Menezes Produção de livro digital - Livro dos Cacos utilização do rendimento 
deferida condicionada à entrega de nova

planilha orçamentária
2 150.000.347-2016 Jhony Gomes dos Santos Montagem de espetáculo - Terreiro da Águas readequação orçamentária deferida

3 150.000.380-2016 Luiza Hesketh Ferreira 
Oficinas e apresentações de teatrais nas escolas - Criança + 

Cultural

readequação orçamentária (deferida 

condicionada)
condicionamento deferido

4 150.000.236-2016 Alessandro Eloy Braga Publicação de livro de poesia - Alma Pública
readequação orçamentária (deferida 

condicionada)
restituído ao CCDF

5 150.000.435-2016 Regina Maria Pessoa Dantas 
Realização de exposição individual - Calçadas (trabalho 

autoral)

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento (deferida condicionada)
condicionamento deferido

6 150.000.332-2016 Guilherme Tavares da Costa Favela Sounds - Festival Internacional de Música da Periferia readequação orçamentária diligência

7 150.002.666-2012 Ricardo Sousa Castro Montagem de espetáculo - Vamos fazer uma ópera! prestação de contas retirado de pauta
1 150.002.858-2014 Glória Cruz Montagem de espetáculo - Vida Vivida utilização do rendimento deferida 
2 150.000.929-2016 Associação Amigos das Histórias Caravana de Histórias readequação orçamentária (diligência) deferida 

3 150.000.875-2016 Caisa Antunes Tibúrcio Guimarães 
Intercâmbio entre Brasil e México com a  montagem de 

espetáculo - A Concertista 
readequação orçamentária deferida 

4 150.003.264-2011 Elenice Maranesi Publicação de livro - Piano Book prestação de contas (aprovação condicionada) diligência

5 150.002.363-2013 Cleber Lopes Pereira Montagem de espetáculo - Há vagas no palco prestação de contas (aprovação condicionada) diligência

6 150.003.251-2014 George Dlugolenski Lacerda Circulação do show Eu Vou pro Samba prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor

gasto com tarifas bancárias e à entrega do

comprovante de encerramento da conta

corrente

1 150.003.388-2014 Gustavo Fontele Dourado Realização de curta-metragem - In Memoriam utilização do rendimento
deferida desde que os pagamentos não

tenham sido efetuados até a presente data 

2 150.000.337-2016 Instituto Bem Cultural Movimento D - 3ª Edição readequação orçamentária 
deferida desde que os pagamentos não

tenham sido efetuados até a presente data 

3 150.002.673-2012 Patrícia Dantas da Silva Site Intermedia Caliandra prestação de contas 

aprovada com aplicação das penalidades de 

advertência e de multa de 0,1% sobre o 

montante dos recursos recebidos por dia de 

atraso na entrega do relatório final

4 150.001.334-2010 Bojin Iliev Nedialkov Oficina de Instrumentos de Palheta nas Escolas prestação de contas (diligência)

aprovada condicionada ao recolhimento do

INSS e Imposto de Renda dos prestadores de

serviço autônomos e com aplicação da

penalidade de advertência 

5 150.002.795-2013 Lorena Ferreira Oliveira Cerrado Jazz Festival prestação de contas (diligência)

aprovada condicionada à devolução de R$ 

14,70 (utilizados indevidamente para custeio 

das despesas bancárias) e com aplicação da 

penalidade de advertência 

6 150.002.648-2012 Renato Nunes de Faria Com o Pé nos Parques recurso
encaminhamento à Assessoria Jurídico-

Legislativa 

1 150.003.403-2014 Herculano Oliveira de Almeida Elaboração de curta metragem Um a Um
utilização do rendimento (deferida 

condicionada)

condicionamento deferido desde que o

pagamento não tenha sido realizado até a

presente data
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2 150.003.300-2014 Luciano Mendes de Oliveira DVD Abra a sua Mente utilização do rendimento
deferido desde que o pagamento não tenha

sido realizado até a presente data

3 150.000.420-2016
Organização Não Governamental Porão do 

Rock
19º Festival Porão do Rock 2016

readequação orçamentária (deferida 

condicionada)
condicionamento deferido

4 Valéria 150.000.328-2016 Glênio da Luz Lima Publicação de livro de arte - Códice readequação orçamentária diligência

5 150.003.206-2011 Adriana Bruno Nunes 
Produção de episódio para programa de TV - Maria Berenice 

em: Rodando a Bolsa na Rua
prestação de contas (diligência) retirado de pauta 

6 150.002.603-2014 Lúcia Maria Lopes de Miranda Leão Aquisição de passagens e diárias prestação de contas 
aprovada condicionada à apresentação dos

comprovantes de embarque 
7 150.000.885-2014 Louise Lucena de Oliveira Aquisição de passagens e diárias prestação de contas retirado de pauta 

* Esta publicação não substitui o resultado nas decisões nos autos dos respectivos processos.


