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

150.003.254-2014
Academia de Dança e Ginástica Noara 

Beltrami Ltda

Mostra Cultural Competitiva que envolve Hip Hop- Rota Brasil 

Convida 2014

utilização do rendimento da aplicação 

financeira
deferida

150.000.822-2005 Antônio Lisboa Carvalho de Miranda Perversos - Poesia e Música de Antônio Miranda e Xulio Formoso prestação de contas aprovada

150.001.302-2010 Antonio Marcos Portela 
Jovem Músico Cidadão - projeto educativo voltado para iniciação 

musical
prestação de contas diligência

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

deferida desde que não tenham sido efetuados os pagamentos até a 

presente data, bem como, que a beneficiária se responsabilize pelas 

mudanças realizadas pelo bom cumprimento do projeto. Insta frisar, que da 

readequação realizada resta ainda o saldo de R$ 694,40, que a beneficiária 

deverá submeter a este Conselho a apreciação quando de sua utilização.

150.003.242-2014
Associação dos Amigos do Centro Histórico de 

Planaltina 
I Salão Mestre D'Amas - Mostra de Arte Contemporânea

utilização do rendimento da aplicação 

financeira e readequação orçamentária
deferida

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

Forma Silenciosa"
utilização dos rendimentos - diligência deferida

150.001.304-2010 Carlos Alberto Martins Carneiro Gravaação do DVD Renovo prestação de contas 
encaminhamento à Gerência de Prestação de 

Contas 

150.003.216-2014 Célio Zidoro Primitivo Festival Internacional de Tambores
utilização do rendimento da aplicação 

financeira

deferida condicionadaà comprovação dos valores de mercado dos 

itens pleiteados, desde que não tenham sido efetuados pagamentos 

até a presente data.

150.002.890-2014 Cleani Marques Calazans Confluência das Coisas Inúteis readequação orçametária deferida
150.002.850-2014 Daniel Martins Pitanga Gravação do CD Cantos de Encontro readequação orçamentária deferida

150.000.540-2016 Daniela Guilherme de Amorim
Aquisição de passagens e diárias - para participar de Capacitação 

em Metodologia de Dança Infantil
aquisição de passagens e diárias 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária para realização da despesa que 

deve ser expressamente atestada pela 

Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural 

- SUFIC)

150.001.689-2010 Dolores Alessandra Vieeira Novais Risadinha - Ação pelo riso e pela saúde prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução dos recursos gastos com taxas bancárias; 

devolução do saldo residual de R$ 48,70; assinatura das fls. 700 e 716 e 

recolhimento do INSS dos trabalhadores autônomos pagos por meio de 

RPAs, nos casos em que enseja o recolhimento, bem como, aplicação da 

penalidade de advertência tendo em vista readequação orçamentária 

realizada sem anuência do CAFAC.

150.001.695-2010 Emerson Teodoro Soares Gravação do DVD Novidade de Vida prestação de contas diligência

150.003.275-2014 Emília Monteiro Andrade Realização da Turnê Cheia de Graça de Emília Monteiro readequação orçamentária

considerando que o processo não encontrava-se devidamente 

instruído e que o mesmo não foi apreciado em tempo hábil para 

atendimento do pleito, visto que as readequações solicitadas tinham 

como principal motivo a realização de shows durante o carnval, faz 

prejudicado a análise do pedido em razão de sua intempestividade

150.001.637-2010 Érico Luis Cunha Cazarré Produção do longa-metragem Jeitosinha prestação de contas - diligência retirado de pauta
150.000.923-2008 Fábio Simoni Homem de Carvalho Gravação do CD No Chão de Abá prestação de contas diligência

150.003.223-2014 Felipe Nunes Guimarães Circulação DF e Entorno - Circulação Quarteto Capivara
utilização do rendimento da aplicação 

financeira
indeferida

150.000.221-2016 Fernanda Souza Rocha
Aquisição de passagens e diárias - para participar do 18º 

Rencontres du Cinema Sud-americain de Marseille et Région
aquisição de passagens e diárias 

deferida condicionada à aprovação da prestação de contas 

e arquivamento do processo do processo nº 150.000.906-

2013 (desde que haja disponibilidade orçamentária para 

realização da despesa que deve ser expressamente 

atestada pela Subsecretaria de Fomento e Incentivo 

Cultural - SUFIC)

251ª Reunião Ordinária CAFAC - 11.03.2016



150.000.906-2013 Fernanda Souza Rocha Solteira, casada divorciada prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência pela intempestividade na entrega 

dos relatórios parciais

150.002.804-2013 Hugo Figueiredo Lemos Oliveira Circulação da ópera Albert Herring
utilização do rendimento da aplicação 

financeira
deferida

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 diligência

150.000.499-2008 Lívia Frazão de Castro A Passagem da Hora - Oficina de Criação Colaborativa prestação de contas - diligência

aprovada condicionada ao pagamento da multa de 30% do valor total 

dos recursos recebidos, cumulada com a penalidade de advertência, e 

ainda, condicionada a comprovação do recolhimento do INSS (caso 

assim se manifeste a PGDF) e apresentação do comprovante original 

do RPA objeto da fl. 233 dos autos

150.000.769-2015 Luciana da Silva Teixeira 
Aquisição de passagens e diárias para participação no Festival 

Mundial de Cinema de Montreal
prestação de contas aprovada

150.003.300-2014 Luciano Mendes de Oliveira Gravação do DVD Abra Sua Mente
utilização do rendimento da aplicação 

financeira
indeferida

150.001.199-2010 Mirella Façanha Andrade Montagem de espetáculo - Sempre Cedo prestação de contas 
encaminhamento à Gerência de Prestação de 

Contas

150.002.676-2012 Miriam Ferreira Rocha Bibliotece Viva - Boca da Noite prestação de contas

aprovada condicionada ao recolhimento ou 

reconhecimento de dívida de imposto 

previdenciário

150.003.359-2014 Naiara Leão Alves Inácio Somos todos palavras - Como se forja um profissional da letras 
utilização do rendimento da aplicação 

financeira
deferida desde que a beneficiária não tenha efetuado os pagamentos 

até a presente data (11.03.2016)

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

Sustentar
prestação de contas - diligência aprovada

150.003.320-2014 Raquel Fernandes de Sousa
Montagem de espetáculo - Domingo no Parque - Um passeio 

pelo musicais brasileiros

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento da aplicação financeira

deferida condicionada à apresentação da 

nova planilha orçamentária

150.001.597-2010 Renato Matos dos Santos PalindRIMAS - Poesia Musicada prestação de contas 

aprovada como aplicação da penalidade de 

advertência por realizar diversos 

remanejamentos na planilha orçamentária 

sem a devida anuência do CAFAC

150.002.431-2013 Rogério Cravo Midlej Silva Montagem de musical - Alvorada - Uma tragédia que samba prorrogação de prazo indeferida

150.003.210-2014 Rudnei Ramos da Silveira
Montagem de espetáculo - Comédia Musical Delon e Diney - É 

Ruim, mais é Bom

utilização do rendimento da aplicação 

financeira
diligência

150.001.209-2010 Sara Maria Britto Mariano 
Montagem do espetáculo humorístico Manual de Boas 

Maneiras 
prestação de contas - diligência aprovada

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


