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

150.003.361-2011 Alana Teixeira Ferrigno Circulação espetáculo infantil - Aqui tem...acolá também! prestação de contas 
aprovada condicionada ao recolhimento do 

INSS

150.003.197-2014 Alessandra Pontes Roscoe Uni Duni Ler Todas as Letras - II Festival Itinerante de Leitura prestação de contas aprovada

150.002.737-2013 Ana Cecília Prista Tavares
Gravação de album - Duo de cravos Ana Cecília Tavares & 

Marcelo Fagerlande
utilização do rendimento deferida

150.001.610-2010 Antônia Vilarinho Cardoso Doutoras Música e Riso prestação de contas diligência

150.000.471-2015 ASCETUR Manutenção do grupo Argonautas
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
retirado de pauta

150.000.855-2015 Associação Amigos das Histórias 
Aquisição de passagens e dias para participar do 29º Encuentro 

de Contadores de Historias e Leyendas
prestação de contas aprovada

150.003.199-2014
Associação Cultural e Ambiental Tambores do 

Paranoá
Festival do Coco e Maracatu utilização do rendimento

deferida desde que o pagamento ainda não 

tenha sido efetuado

150.003.242-2014
Assossiação dos Amigos do Centro Histórico 

de Planaltina
I Salão Mestre D'armas readequação orçamentária deferida

150.000.725-2015 Bernardo Campelo de Melo
Aquisição de passagens para participar da 6ª edição do Festival 

Internacional Minho Reggae Splash, realizado na Espanha
prestação de contas diligência

150.002.911-2014 Caísa Antunes Tibúrcio Guimarães Montagem de espetáculo infantil - Achadouros prestação de contas aprovada

150.002.461-2012 Carlos Augusto da Silva Gravação de DVD - Balaio rescisão contratual

deferida (e encaminhamento à SUFIC - 

Subsecretaria de Fomento e Incentivo 

Cultural)
150.002.364-2013 Clara Figueirôa de Moraes Ópera Gianni Schichi prestação de contas diligência
150.000.616-2013 Clara Figueirôa de Moraes Ópera a Médium prestação de contas diligência

150.003.415-2014 Cristiano Leonardo Mendes Gomes Circulação DF e Entorno - Espetáculo teatral itinerante Palhaços utilização do rendimento deferida parcialmente

150.000.911-2013 Denivaldo Camargo de Oliveira Montagem de espetáculo - Eis a questão: Ser ou Ter? prestação de contas
aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias

150.002.872-2014 Eduardo Coelho Segovia
Montagem de espetáculo - Capoeira a Trajetória da Mãe 

Liberdade
utilização de rendimento deferida

150.003.240-2014 Elisa Abreu Mattos Montagem de espetáculo - Luz Intrusa utilização do rendimento

deferida. Ressalta-se apenas que, de acordo 

com os orçamentos apresentados, os valores 

superam o total dos rendimentos. Se houver 

custo extra, deve ser arcado com recursos 

próprios

150.000.656-2013 Fabíola Resende Circulação DF e Entorno - Caravana Griô 2013 utilização do rendimento diligência

150.003.261-2014 Gregório Soares Rodrigues Oliveira Exposição de arte contemporânea - Geografia do Atopos 
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
deferida
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150.000.513-2015 Guarapiranga Freire
Aquisição de passagens e diárias - para apresentações do 'Boi do 

Seu Teodoro' no Seu João do Maranhão 2015
prestação de contas aprovada

150.003.338-2014 Gustavo Fontele Dourado Realização de cuta-metragem - In Memoriam readequação orçamentária

deferimento do pleito desde que alterada a 

classificação dos itens papelA4, cartucho de 

tinta e gasolina, devendo então apresentar 

nova planilha com a correção solicitada

150.002.849-2014 Hamilton Pinheiro de Farias Oliveira Gravação de CD - Quatro utilização do rendimento deferida

150.002.818-2013 Herman Antunes Laurindo dos Santos Festival Itinerante Rock e Quadrinhos
utilização do rendimentos e readequação 

orçamentária 
deferida

150.002.804-2013 Hugo Figueiredo Lemos Oliveira Circulação da ópera Albert Herring prestação de contas aprovada
150.003.361-2014 Iara Pietricovsky de Oliveira Direitos Humanos em 2 minutos readequação orçamentária deferida
150.003.209-2014 Isabela Levi Paranhos Circulação Regional - Meu Chapéu é o Céu utilização do rendimento deferido parcialmente
150.002.692-2013 Isabela Magalhães Rovo Dias Gravação do primeiro álbum Camerata Caipira prestação de contas aprovada

150.003.369-2014 Ismael Silva Rattis Apresentaçãoe multiartísticas - Caravana da Criança prestação de contas
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência
150.003.451-2011 Ivaldo Cavalcante Alves Imagem sem fronteira prestação  de contas diligência

150.003.278-2014 João Santana Mauger Repente na Escola prestação de contas
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.002.910-2014 Juliana Del Lama Marques Impressão de livro - Historietas de bicicleta: as primeiras prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência
150.001.388-2010 Juliano Alves Correa Festival musical Sai da Lata prestação de contas diligência
150.003.233-2014 Kamala Ramers Circulação Regional - Em busca de Alicerces utilização do rendimento deferida

150.002.800-2014 Lívia Matins Fernandez 
Montagem de espetáculo - O Renascimento do Herói 

Abandonado
prestação de contas aprovada - referendar referendada

150.003.153-2012 Lourdes Cabral Piantino I Festival de Cultura Inclusiva do DF prestação de contas diligência

150.003.300-2014 Luciano Mendes de Oliveira Gravação de DVD - Abra sua Mente
utilização do rendimento e readequação 

orçamentária

1) aprovada desde que não tenham sido 

realizados os pagamentos até a data da 

presente reunião e até o valor do montante 

dos rendimentos. O excedente deverá ser 

suportado pelo benficiário; 2) aprovada                                  

150.003.579-2011 Lúcio Piantino Bianchetti
Realização de exposição - De arteiro a artista: a saga de um 

menino com síndrome de Down
prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do 

montante de R$ 64,00; juntada dos 

comprovantes dos recolhimentos de INSS dos 

prestadores de serviço citados no Relatório 

Final de Análise das Contas; bem como pela 

aplicação da penalidade de advertência 

150.003.304-2014 Luiz Gonzaga da Rocha Gravação do álbum Luizão é forró du bom prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias, bem como 

aplicação da penalidade de advertência



150.003.427-2014 Magno Teles Ferreira Circulação DF e Entorno -  do espetáculo infantil Naná e Juquinha utilização do rendimento deferida

150.002.424-2013 Maira Oliveira Montagem de espetáculo - A reinvenção do Esquadrão prestação de contas 

aprovada condicionada ao recolhimento do 

INSS do prestador de serviço João Antônio 

Lima ou a apresentação de documento hábil 

que comprove tal recolhimento

150.003.237-2014 Marcos Davi Rocha Lima Barros Circulação Entorno - espetáculo teatral Não alimente os bichos prestação de contas aprovada

150.003.239-2014 Marcos Mesquita da Silva
Ciculação DF e Entorno - Viola na Escola prestação de contas 

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.003.422-2014 Maria Soledad Garcia Montagem de espetáculo - Iara, o Encanto das Águas do DF utilização do rendimento

aprovada condicionada à apresentação da 

comprovação dos valores de mercado em 

relação ao item Fotografia Artística, bem 

como, aos gastos não terem sido realizados 

até a presente data (16.05.2016). Caso os 

rendimentos não sejam suficientes para arcar 

os R$3.000,00 pleiteados, a beneficiária 

deverá arcar com recursos próprios a 

diferença

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

Bonecas de Brasília
readequação orçamentária (diligência)

deferida condicionada à aprovação do CCDF - 

Conselho de Cultura do Dsitrito Federal

150.002.827-2014 Marina Maia Araújo Montagem de espetáculo - Mãe Áfica utilização do rendimento indeferida
150.003.298-2014 Marlene de Souza Lima Gravação de DVD - Marlene de Souza Lima readequação orçamentária retirado de pauta

150.003.278-2011 Marta Corrêa Chagas de Oliveira Montagem de espetáculo - Sansão e Dalila prestação de contas 

aprovada (e encaminhamento à SUFIC - 

Subsecretaria de Fomento e Incentivo 

Cultural)

150.002.957-2012 Marx Menezes
Portal FILMA BRASÍLIA! - Desenvolvimento e manutenção de 

website sobre a produção cinematográfica em Brasília 
prestação de contas

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.003.275-2010 Miguel Simão da Costa Tripalium  - Esculturas e Objetos de Miguel Simão prestação de contas 

aprovada condicionada ao recolhimento do 

INSS, bem como aplicação da penalidade de 

multa de 0,1% (ao dia pelo atraso na entrega 

da prestação de contas final) sobre o montate 

recebido
150.002.712-2013 Nelson Latif Fakhouri Filho DVD Trio Baru 10 anos prestação de contas aprovada



150.003.193-2014 Paula Bahia Gontijo Realização de temporada - espetáculo Mercedez com Z utilização do rendimento

deferida desde que os pagamentos não 

tenham sido efetuados até a presente data 

(16.05.2016). Caso os rendimentos não 

correspondam ao valor informado pela 

beneficiária no formulário de solicitação, a 

mesma deverá arcar com recursos próprios a 

diferença

150.002.430-2013 Regina Maria Gomes de Oliveira Montagem de espetáculo - Epopeia de Brasília prestação de contas 
aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com tarifas bancárias

150.002.648-2012 Renato Nunes de Faria Com o Pé nos Parques - montagem do espetáculo Brincantes prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução dos 

recursos de aplicação financeira utilizados 

sem o consentimento do CAFAC para 

pagamento de contrapartida pactuada no 

projeto, bem como aplicação da penalidade 

de multa de 0,1% ao dia  pela 

imtempestividade na entrega prestação de 

contas final

150.002.888-2014 Rosina Chaves Montagem de espetáculo - Raízes Bárbaras! Raízes de Medea!
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
diligência

150.002.434-2013 Sérgio Sartório Silva Montagem de espetáculo - Luciérnagas ou Vaga-Lumes prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.003.420-2014 Thais Perim Khouri Biblioteca viva - O Movimento da Palavra utilização do rendimento

deferida desde que não tenham sido 

realizados os pagamentos até a data da 

presente reunião. Eventual discrepância do 

valor efetivo do rendimento da aplicação 

finaceira e o informado nos autos deverá ser 

surportado com recursos próprios da 

benficiária

150.003.279-2014 Thiago Sousa Bresani Circulação Regional - Sombras no Centro-Oeste prestação de contas
aprovada condicionada à devolução do valor 

gasto com despesas bancárias

150.003.228-2014 Valtemir Cedro dos Santos Caravana DF Mamulengos do Cerrado prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução de 

R$64,70  referente aos gastos indevidos com 

tarifas bancárias, bem como com aplicação de 

advertência

150.003.311-2014 Verônica Diano Braga Gravação de DVD - Vera Veronika Canta MPB-RAP readequação orçamentária - condicionamento diligência

150.003.326-2014 Vicente de Paula Silva Júnior Videoclipe Ghost Planet readequação orçamentária deferida
150.001.690-2010 Vinicius Barbosa Alves Correa Construindo Cidadania: Oficinas Temáticas  Gratuitas prestação de contas retirado de pauta

150.001.534-2014 Yuri Mello Chagas Bomfim
Aquisição de passagens para participar do Festival Internacional 

Minho Reggae Splash, realizado na Espanha
prestação de contas aprovada


