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

150.002.873-2013 Alan Jhone Moreira Realização do Festival Nacional Quando as Ruas Chamam 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 até que sobrevenha manifestação 

jurídica conclusiva sobre o assunto por parte 

da Procuradoria Geral do Distrito Federal

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
diligência (encaminhamento para a Gerência 

de Prestação de contas)

150.003.402-2014 Antônio Borges Neto
Realização do roteiro do longa metragem "De Longe Toda Terra 

é Azul - histórias de indigenista"
readequação orçamentária - condicionamento

Considerando que o gasto foi realizado antes 

da anuência do CAFAC, não há o que deliberar 

neste momento. O condiciomanento será 

apreciado no fase de prestação de contas.

150.002.896-2011 Beatrice Tonoccki Martins Montagem do espetáculo Por um Triz utilização do rendimento

deferida (caso o valor dos rendimentos da 

aplicação financeira solicitado não seja 

suficiente para cobrir os gastos adicionais, a 

beneficiária deverá pagar a diferença com 

recursos próprios)

150.003.276-2014 Carlos Alberto Coelho Junior Realização da Mostra Competitiva Taguatinga Dança 15 anos utilização do rendimento
deferida desde que o pagamento não tenha 

sido realizado até a presente data (1.4.2016)

150.003.387-2014 Carmen Flora Costa Schenini Desenvolvimento de série de tv - O País dos Pitigrundos readequação orçamentária - diligência deferida

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

financeira - condicionamento
confirma o cumprimento das condicionantes

150.002.781-2013 Claudia da Silva Costa CD de Canções Eruditas Brasileiras para Canto prestação de contas aprovada

150.002.568-2013 Claudio Sarmento Leite do Couto e Silva Prática e Vivência de Aspectos Relevantes na Arte da Pintura prestação de contas

aprovada, bem como aplicação da penalidade 

de advertência tendo em vista despesas 

realizadas em desconformidade com a 

planilha orçamentária original                                 

150.002.713-2013 Eduardo Rangel de Jesus Barros
Gravação do DVD Eduardo Rangel e Quarteto Sinfônico 

Interpretam Chico Buarque
prorrogação de prazo deferida

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

150.001.637-2010 Érico Luis Cunha Cazarré Produção do longa-metragem Jeitosinha prestação de contas - diligência

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência, condicionada à retificação da 

Nota Fiscal nº 272, e ainda, condicionada à 

comprovação do recolhimento do INSS (caso 

assim se manifesta a PGDF)
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150.002.979-2013 Erika Pereria dos Santos
Desenvolvimento de projeto de longa-metragem - Viagens 

Proibidas
utilização do rendimento deferida

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

150.000.581-2016 Eufrásio Farias Prates

Solicitação de passagens e diárias com o objetivo de participar do 

Congresso Internaconal de Comunicación, Cultura y Cognición: 

conversatorios globales, a ser realizado na Colômbia

solicitação de passagens e diárias 

deferida (desde que haja disponibilidade 

orçamentária que deve ser atestada pela 

SUFIC) 

150.002.740-2013 Fábio de Souza Miranda Gravação do CD Chamamento utilização do rendimento deferida
150.003.403-2014 Herculano Oliveira de Almeida Elaboração de curta metragem Um a Um readequação orçamentária deferida

150.000.536-2016 Hyandra Lourenço Leandro

Solicitação passagens, diárias e inscrição com objetivo de 

participar de Oficinas Teatrais com Denise Stoklos, que serão 

realizadas em São Paulo

solicitação passagens, diárias e inscrição em 

curso - referendar 
deferimento referendado 

150.000.939-2013 Hyandra Lourenço Leandro Shakespeare no Papel prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução da 

importância de R$ 73,12 utilizados 

indevidamente para pagamento de taxas 

bancárias

150.001.674-2010 Ivone de Oliveira Teixeira Projeto multidisciplinar - Zona de Contágio 1 prestação de contas

aprovada condicionada à apresentação dos

comprovantes de recolhimento de INSS das

RPAs emitidas, bem como aplicação da

penalidade de advertência pelos gastos

realizados em desconformidade com a

planilha original, sem anuência do CAFAC.

150.003.201-2014 Jirlene Pascoal da Silva Hoje tem teatro na minha escola prestação de contas aprovada

150.001.894-2009 João Garry Facó 
Produção do documentário Terra sobre a  trajetória do líder 

indígena Raoni
prestação de contas - diligência

diligência (encaminhamento para o CCDF e a 

Gerência de Prestaçã de contas)

150.003.257-2014 Josafá Carneiro das Neves Realização da exposição de artes visuais Diáspora readequação orçamentária diligiência
150.003.312-2014 José Eduardo Souza Cabrera Gravação do DVD Vículos, trabalho autoral readequação orçamentária diligência

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 deferida 

150.000.499-2008 Lívia Frazão de Castro A Passagem da Hora prestação de contas - condicionamento

aprovavada com aplicação das penalidades de

advertência e multa, sendo que esta última já

foi cumprida.

150.000.603-2016 Livia Martins Fernandez

Solicitação de Bolsa de estudos com o objetivo de participar do 

curso Realización de Documentales na Escuela Internacional de 

Cine y TV, a  ser realizado em em Cuba.

solicitação bolsa de estudos

deferida condicionada à aprovação da

prestação de contas do processo nº

150.002.800-2014 (desde que haja

disponibilidade orçamentária para realização

da despesa que deve ser expressamente

atestada pela SUFIC)

150.003.250-2014 Lucas Ferrari Vieira
Show musical dedicado ao público da primeira infância - Canções 

Inquietas para Meninos e Meninas
utilização do rendimento deferida

150.000.590-2016 Luciana Vitor Dias Leitão

Solicitação de passagens com o obejtivo de participar do Festival 

Norte de Dança, entre os dias 23/04/2016 a 25/04/2016 em 

Porto, Portugal

Aquisição de passagens

deferida (desde que haja disponibilidade 

orçamentária que deve ser atestada pela 

SUFIC) 



150.000.537-2016 Maria Cecília de Queiroz Aprigliano

Solicitação de passagens e diárias com o objetivo de participar do 

Concerto de Música Historicamente Informada e Master Class 

de Viola da Gamba, a ser realizado em Recife

aquisição de passagens e diárias

deferida condicionada à aprovação da

prestação de contas do processo nº

150.000.892-2013 (desde que haja

disponibilidade orçamentária para realização

da despesa que deve ser expressamente

atestada pela SUFIC)

150.000.892-2013 Maria Cecília de Queiroz Aprigliano Montagem do espetáculo Barca di Venetia per Padova prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução da 

importância de R$ 112,11 utilizados 

indevidamente para pagamento de taxas 

bancárias

150.003.277-2014 Mariana Nunes Baeta Neves
Circulação do espetáculo teatral Volúpia - As Caixeiras Cia. De 

Bonecas de Brasília
readequação orçamentária diligência

150.003.224-2014 Paulo Avelino da Silva
Circulação em 4 feiras do DF com o show intitulado Paulim 

Diolinda Noutros Cantos
prestação de contas diligência

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 - condicionamento

deferimento do pleito condicionado à 

apresentação de nova planilha orçamentária 

com os itens “pagamento de pauta” e 

“cenário – confecção de roda de metal”

150.003.188-2014 Sidney Teixeira Carlinhos 7 Cordas e Grupo - Circulação DF prestação de contas aprovada

150.002.847-2014 Soraia Maria de Oliveira
Gravação de CD O cerrado virou nosso mar: música popular 

brasileira
utilização do rendimento deferida

150.003.329-2014 Vera Maria Martini Guilan Realização da oficina Carnaval, Arte do Barracão à Avenida readequação orçamentária deferida

150.003.285-2014 Victor Augusto Nascimento Pennington Realização do documentário A História de Kalil Skeff Neto
readequação orçamentária - diligência e 

utilização de rendimentos
deferida


