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

150.002.597-2012 Aldanei Menegaz de Andrade
Contação de Histórias: Biblioteca Viva - Sexto em Conto: Histórias 

do Arco da Velho
prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução de 

recursos e à comprovação de recolhimento do 

INSS

150.002.737-2013 Ana Cecília Prista Tavares Gravação do CD Duo de Cravos Ana Cecília e Marcelo Fanerlande prorrogação de prazo deferida

150.0001.903-2015 Ana Luiza Ferreira Costa 

Bolsa de estudos - para realização de Residência Artística na 

École du Clown et Comedie Francine Cotê, a ser realizada em 

Montreal/Canadá concessão de bolsa de estudos deferida

150.002.561-2013 Antônio Rivaldo Santana Filho 

Formação Musical Básica - Arte para a Cidadania: ensino da arte 

com responsabilidade social dirigido para pessoas carentes da 

Ceilândia

recurso desprovido

150.002.562-2013 Arlene Oliveira Von Sohsten
Realização de programa educativo - Formação de Platéia - 

Atividades Mediadas para Teatro
recurso provido

150.003.337-2014 Arlesson de Sousa
Realização de ações educativas e artísticas, partindo para 

montagem do espetáculo teatral e A Rua 

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
deferida

150.002.750-2013 Asacine Produções Ltda EPP Produção de longa-mentragem ficção - Campus Santo
prorrogação de prazo e readequação 

orçamentária - cumprimento de diligência
deferida

150.003.265-2014 Associação Cultural Claudio Santoro Realização do Seminário Internacional Dance Brasil 2015 readequação orçamentária diligência

150.002.753-2013 Caminho do Meio Criações Audiovisuais Ltda
Produção do documentário de longa-metragem  Catadores de 

História – Um Filme Oficina
prorrogação de prazo - referendar deferida

150.002.699-2013 Carlos Alberto Betancourt Lopez Gravação do CD Do Caribe a Brasília, trabalho autoral prorrogação de prazo deferida

150.002.780-2013 Carolina Mariko Hamada Cerqueira 
Elaboração, formatação da seriado A Copa é Bárbara e produção 

do episódio-piloto

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
deferida

150.000.975-2013 Caroline Voigt Gravação do Primeiro CD autoral da banda Srta V
prestação de contas - cumprimento de 

diligência 
aprovada

150.002.085-2009 Domingos Rodrigo Oliveira de Souza
Oficinart - realização de oficinas de teatro para crianças, jovens e 

adultos, em cinco cidades do DF e entorno
prestação de contas diligência

150.001.795-2010 Felipe Lopes de Carvalho Gravação do 2º CD da Banda Worsa prestação de contas diligência
150.002.814-2013 Fernando Cezar Neves Bandeira Ribeiro Circulação nacional - Flash Over - Turnê Nacional prorrogação de prazo deferida

150.000.551-2015 Francisco Bruno de Sousa

Aquisição de passagens e diárias para integrantes do grupo Street 

Jam participar de aulas e cursos no evento Culture Shock Dance, 

em San Diego, Califórnia - EUA 

readequação orçamentária indeferida

150.002.758-2013 Guilherme Campos Costa Realização do curta metragem Rosinha e Assis
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira e readequação orçamentária

deferida desde que os pagamentos não tenha sido realizados até a

presente data (14.1.2016). Eventual discrepância do valor efetivo do

rendimento da aplicação financeira e o informado nos autos deverá

ser suportado com recursos próprios 

150.003.203-2014 Hermogenes Ramos Batista Correia
Sr. Pasquale, Brasília em Ópera - apresentações da ópera Don 

Pasquale

readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência

deferida desde que os pagamentos não 

tenham sido efetuados até a presente data 

(14.1.2016) e, ainda, que o beneficiário se 

responsabilize pelas significativas mudanças 

realizadas

249ª Reunião Ordinária - 14.01.2016



150.000.876-2013 Jessica Cardoso dos Santos Farias Montagem do espetáculo musical De Carne, Osso e Concreto prestação de contas retirado de pauta

150.002.805-2014 JR de Miranda Produções Culturais ME 

Montagem do espetáculo de dança inspirado nos velejadores 

brasileiros, Amir Klink e Aleixo Belov - O Silêncio do mundo - 

Velejando em solitário

readequação orçamentária

deferida desde que os pagamentos não tenha 

sido efetuados até a presente data 

(14.1.2016)

150.001.752-2010 Júlia Andrade Lima Realização do Encontro Culutal 50 anos de Sobradinho prestação de contas retirado de pauta

150.002.788-2013 Khalil Cesar Santarem da Silva Gravação do CD Filhos de Dona Maria
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira

deferida desde que os pagamentos não tenha sido realizados até a

presente data (14.1.2016). Eventual discrepância do valor efetivo do

rendimento da aplicação financeira e o informado nos autos deverá

ser suportado 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 da aplicação financeira
diligência

150.003.220-2014 Luciana Mauren Nogueira de Mares Montagem do espetáculo teatral Ladrão de mim readequação orçamentária deferida
150.003.300-2014 Luciano Mendes de Oliveira Gravação do DVD Abra sua Mente readequação orçamentária deferida parcialmente

150.002.876-2013 Marcos André Gomes Araújo
Realização da exposição de artes visuais Comemorativa dos 20 

Anos

readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência

deferida. Neste caso, será dispensada a apresentação de um novo 

orçamento para análise deste Conselho, pois é tido como certa a 

realização do serviço. No entanto, caso o serviço seja superior ao 

valor aprovado, deverá o beneficiário arcar com os custos da 

diferença. Caso permaneça o mesmo ou fique abaixo do autorizado, a 

diferença deverá ser devolvida ao erário. 

150.002.810-2014 Mariana de Araujo Neiva Montagem do espetáculo teatral Branco readequação orçamentária deferida

150.003.484-2012 Paula Renata da Rocha e Sallas
Manutenção de grupo de teatro - Nutra Teatro - Nutrir, Manter, 

Sustentar
prestação de contas dilgência

150.002.774-2013 Rafaela Camelo Vieira
Elaboração, formatação do seriado Sem Cerimônia e produção do 

episódio-piloto

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira

deferida  condicionada à apresentação da planilha 

readequada. Caso o valor  não seja suficiente para cobrir os 

gastos adicionais, a beneficiária deverá arcar com recursos 

próprios

150.003.229-2014 Raul Eduardo Cruz Machado Santiago
Circulação DF e entorno do espetáculo - Seu Preto - Tocando por 

Mudança 2015

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
deferida

150.001.320-2010 Renata do Nascimento Jambeiro de Moreas
Realização do DVD Sambalua Yê Tradições do Brasil em 

documentário
prestação de contas

aprovada com aplicação da penalidades de 

advertência cumulada com multa no 

percentual de 5% do valor total

150.000.003-2016 Rodrigo Cavalcanti Magalhães Aquisição de passagens e diárias aquisição de passagens e diárias indeferido

150.003.381-2014 Rodrigo Siqueira Ferreira Retomadas - produção de curta-metragem readequação orçamentária
encaminhamento à Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural – 

SUFIC 

150.001.322-2010 Sérgio Alex Ferreira de Melo Gravação do DVD Uma Volta ao Passado com Destino ao Futuro Prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade de 

multa no percentual de 5% do valor total do 

projeto

150.002.853-2013 Shirley Emiko Okubo Exposição itinerate Ladrões de Alma - Fotografia e Reflexões prorrogação de prazo deferida

150.001.598-2015 Thiago Balduzzi Rocha de Souza e Silva
Aquisição de passagens e diárias para realização de turnê pelo 

quinteto 'Satanique Samba Trio'  por várias cidades da Europa
readequação orçamentária deferida



150.003.279-2014 Thiago Sousa Bresani
Sombras no Centro-Oeste - Circulação regional do espetáculo 

"Iara O Encanto das Águas"

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
indeferida

150.002.850-2013 Virginia Manfrinato Cavalcante Realização do I Prêmio Ipê de Artes Visuais de Brasília

readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência; utilização dos rendimentos da 

aplicação financeira

indeferida; deferida

150.001.882-2009 Vladimir Carvalho da Silva 
Realização do longa metragem Rock Brasília: Ninguém Segura a 

Utopia
prestação de contas aprovada


