
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 Festibval Itinerante 

de Leitura 

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada

150.003.296-2011 Ana Luiza Ferreira Costa Circulação Regional - Colapso nas Rotas da Troca prestação de contas
aprovada condicionada e com aplicação da 

penalidade de advertência
150.001.325-2010 André Luiz Claussen Kalil Produção do CD Lá vem a banda prestação de contas retirado de pauta

150.003.280-2014 Arthur Gustavo Pereira Monteiro
Realização da exposição fotográfica O Império do Meio - A China 

como símbolo do nosso tempo 
readequação orçamentária aprovada

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

150.002.897-2014 Bárbara de Pádua Gontijo Montagem do espetáculo InícioFimMeio
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada condicionada

150.000.725-2015 Bernardo Campelo de Melo

Aquisição de passagens - para as bandas 'Reggae Semente' e 

'Terra Prometida' participarem dos festivais 'Minho Reggae 

Splash 2015', 'Festival Tainã e '21º Rototom Sunsplash 2015',  

entre os dias 18.08.2015 a 15.09.2015, na Espnha e em Portugal

aquisição de passagens 
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.002.366-2013 Camilo Vacalebre
Montagem do espetáculo teatral Disseminar Contato - Flor da 

Pele

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.003.345-2011 CODHES Manutenção do Grupo Risadinha prestação de contas diligência

150.002.716-2013 Cristiane Nascimento Maciel Gravação do DVD Sou o Samba
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada condicionada

150.000.909-2013 Daniela Ribeiro Vasconcelos Montagem do espetáculo musical TÁ BOA SANTA
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
negada

150.003.417-2014 Eduardo Marucci de Menezes Circulação DF e Entorno do espetáculo O palhaço viajante readequação orçamentária diligência
150.001.244-2010 Elisa Silva Carneiro Montagem do espetáculo teatral A Lição prestação de contas - recurso negado

150.002.871-2014 Emerson Rodrigues Dourado Montagem Axé Orixá - teatro de rua
readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência
diligência

150.001.628-2010 Erika Bauer de Oliveira Produção do loga metragem Cartas do Pai prestação de contas diligência

150.000.737-2015 Francisco Erivaldo Rodrigues Vianaa

Aquisição de passagens e diárias - para o artista Valdo Viana e o 

duo Sounddois participar do  "Workshop de Música Brasilieria", a 

ser realizado em Singapura, entre os dias 26.10.2015 a 

28.10.2015

aquisição de passagens e diárias
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.002.849-2014 Hamilton Pinheiro de Farias Oliveira
Quatro - gravação do CD instrumental  do contrabaixista, 

compositor e produtor musical Hamilton Pinheiro
readequação orçamentária 

diligência - encaminhamento ao Conselho de 

Cultura do Distrito Federal
150.003.263-2011 Haroldo da Silva Mattos Produção do CD Voando Alto - HM's band prestação de contas retirado de pauta

150.001.727-2010 Jofre Raimundo de Jesus
2º Pop Show da Serra - ciculação de shows musicais em cidades 

administrativas do DF
prestação de contas aprovada condicionada

150.000.769-2015 Luciana da Silva Teixeira

Aquisição de passagens e diárias - para a proponente participar 

do  "39º Montreal World Film Festival", a ser realizado no 

Canadá, entre os dias 27.08.2015 a 08.09.2015

aquisição de passagens e diárias
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.003.326-2011 Luciana Lemos Martuchelli
Solos Férteis - Realização do Festival Internacional de Teatro 

Feito por Mulheres - 2ª Edição
prestação de contas - recurso negado

150.001.618-2010 Maisa Angelica de Rezende Realização do Festival 2º Espetaculim (artes circenses) prestação de contas aprovada
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150.000.482-2013 Marcelo Barki Pedreira
Circulação nacional do grupo de samba de raiz Adora-Roda -Roda 

Circula
prestação de contas diligência

150.003.212-2011 Marcelo Farias Ruiz Diaz Produção do DVD - Galeno, Curumim Arteiro prestação de contas aprovada 

150.000.770-2015 Mauro Giuntini Viana

Aquisição de passagens e diárias - para o proponente participar 

do  "39º Montreal Festival", a ser realizado no Canadá, entre os 

dias 27.08.2015 a 08.09.2015

aquisição de passagens e diárias
aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.002.641-2014
Nyedja Cristina Gennari Lima 

Rodrigues

Aquisição de passagens e diárias - para a participar do Encontro 

de Contadores de Histórias, realizado na Colômbia em outubro de 

2014

prestação de contas aprovada

150.001.818-2014 Priscilla Lopes Sena Santos

Aquisição de passagens e diárias - para a bandas Scalene e 

Tampra se apresentarem em SP e RJ. A viagens foram realizadas 

em agosto de 2014

prestação de contas aprovada

150.001.238-2010 Robert Wilton de Oliveria Litig Montagem do espetáculo teatral Quase 25 - Metade de 50 prestação de contas
aprovada condicionda e com aplicação da 

penalida de advertência

150.001.284-2013 Simone Alves Carneiro de Sousa
Pratica de narração oral: ler, ouvir, contar - Projeto de formação 

de contadores de histórias/mediadores de leitura
prestação de contas diligência

150.002.852-2013 Susanna Ribeiro Aune

Exposição 65 graus - difusão e a circulação de impressões de 

obras de artistas plásticos Da ciadade, em sacos de pão, 

distribuídos em 15 padarias, cada uma em cidade do DF

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.002.493-2012 Suzi Magalhães de Araujo Gravação do CD Descobertas, trabalho autoral prestação de contas aprovada condicionada

150.002.435-2013 Tatiana Carvalho Fialho
Montagem do espetáculo teatral Ruas de sempre, amanhãs de 

ontem e todas as coisas que ficam

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.000.893-2013 Wagner dos Santos Nascimento 
Montagem do espetáculo cênico As Aventuras de Baltazar no 

Reino dos Mamulengos 
prestação de contas

aprovada condicionada e  com devolução de 

recursos a conta do FAC


