
Nº do processo Nome do Beneficiário Nome do projeto - objeto Motivo da análise Resultado

1 150.00.517-2015 Roberto Carlos da Silva Pereira Ballerini
Circulação DF e Entorno - Palco-céu para uma viola orgânica - 

excursão DF

readequação orçamentária com a utilização do 

rendimento

deferida desde que os pagamentos não tenham 

sido efetuados até a presente data. Caso o saldo 

dos rendimentos não corresponda ao valor 

informado pelo beneficiário e não sejam 

suficientes pata o custeio do item acrescentado, o 

beneficiário deverá arcar com recursos próprios a 

diferença

2 150.003.317-2014 Enio Lima de Faria 
Gravação de DVD - Enio Lima e Gustavo Neto com a Viola no 

Peito
readequação orçamentária (diligência)

deferida desde que os gastos não tenham 

sido efetuados até a presente data

3 150.000.357-2016 Jones de Abreu 
Montagem de espetáculo - Duas gostas de Lágrimas no 

Frasco de Perfume 

readequação orçamentária (diligência) e 

utilização do rendimento

deferida. Caso o valor do rendimento

financeiro, na ordem de R$ 3.283,75, não seja

suficiente para locação de van, o beneficiário

deverá arcar com recursos próprios a

diferença

4 150.000.392-2016 Maria da Abadia Teixeira de Jesus
Inventário Participativo sobre Cultura e Memória na 

Estrutural DF
readequação orçamentária (condicionada)

a condicionante não foi cumprida de forma

satisfatória. Mantém-se deferida

condicionada
5 150.002.894-2014 Camila Guerra Oliveira Montagem de espetáculo - Para Mahal readequação orçamentária deferida

6 150.000.332-2016 Guilherme Tavares da Costa Favela Sounds - Festival Internacional de Música da Periferia readequação orçamentária retirado de pauta 

7 150.000.353-2016 João Roberto Costa Junior 2º Palco Aberto da Vila readequação orçamentária deferida 

8 150.001.473-2010 Estefania Dalia Hofmann Mota Indentidade do Circo Candango
prestação de contas (aprovada condicionada e 

com aplicação da penalidade de advertência)

condicionantes cumpridas. Aprovada com

aplicação da penalidade de advertência

9 150.002.833-2014 Ademir Rodrigues Pereira Junior CD Sensações prestação de contas (diligência)

aprovada condicionada à aprovação do  Conselho 

de Cultura do cumprimento integral das 

contrapartidas.  Caso permaneça a sugestão do 

CCDF de aplicação de advertência, devem os autos 

retornar a este Conselho para a devida instrução da 

penalidade

10 150.001.998-2013 APAE DF Aquisição de passagem prestação de contas 

aprovada condicionada à devolução dos 

valores gastos com taxas bancárias e com 

aplicação da penalidade de advertência 

11
150.000.306-2008 

480.000.213-2014

Associação de Assistência Social Monte da 

Oliveiras 
Amo Música prestação de contas retirado de pauta 

1 150.003.301-2014 Izabella Rocha Vieira Uma flor do Cerrado - DVD Izabella Rocha utilização do rendimento
deferida. Caso o valor não seja suficiente para

cobrir os gastos adicionais, a beneficiária

deverá arcar com recursos próprios

2 150.002.834-2014 Adeilton Lima da Silva Eu sou o Deus, eu sou o diabo: Glauber Rocha
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento (diligência)

deferida desde que os pagamentos não 

tenham sido realizados até a presente data
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3 150.000.446-2016 Sandra Dualibe Forte Barbosa Gravação do DVD Sandra Dualibe readequação orçamentária 

indeferida (Ressalta-se que em decorrência

de erro de instrução processual às fls. 228 a

236, tornou-se sem efeito a decisão nº 6740,

de 16/09/2016, fl. 238, a qual decide, por

UNANIMIDADE, pelo indeferimento do pleito,

haja vista tratar-se de documentação

referente a outro processo)

4 150.000.412-2016 Mozar de Aquino Feliciano Gravação de CD - Herdeiros da Raiz readequação orçamentária diligência

5 150.001.246-2010 Juliano Coacci Silva Montagem de espetáculo - A Roupa Nova do Rei prestação de contas (aprovada condicionada)

considerando que os fatos geradores da

contribuição previdenciária foram alcançados

pela decadência, a prestação de contas fica

aprovada sem ressalvas 

6 150.003.224-2014 Paulo Avelino da Silva 
Circulação em 4 feiras dos DF com o show Paulim Diolinda 

Noutros Cantos 
prestação de contas (diligência)

aprovada com aplicação da penalidade de

advertência

7 150.000.934-2013 Ana Carolina Resende Jarnallo Montagem de espetáculo - Uma Canção para Janis prestação de contas 

aprovada condicionada à correção de nota

fiscal e à apresentação do comprovante de

encerramento da conta bancária

8 150.001.894-2009 João Garry Facó Filme documentário - Terra
prestação de contas (diligência) - pedido de 

vistas 
retirado de pauta 

9 150.001.425-2010 Ruiberdan Saúde Caetano Circo dos brincantes recurso desprovido

1 150.000.252-2015 Arlene Oliveira Von Sohsten Mediato: Diálogo com Espectadores utilização do rendimento

deferida desde que os pagamentos não tenham 

sido efetuados até a presente data. Em relação ao 

informado pela beneficiária de que os rendimentos 

não  são suficientes para o custeio do item 

majorado, ela  em arcar com recursos próprios a 

diferença, caso ao final do projeto não tenha 

auferidos os rendimentos necessários para tal

2 150.002.888-2014 Rosina Chaves 
Montagem de espetáculo - RAÍZES BÁRBARAS! O Mito de 

Medea!

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento (diligência)

deferida desde que os gastos não tenham sido

efetuados até a presente data e ficando desde já a

beneficiária responsável pelo custeio com recursos

próprios caso inexista o superávit e os rendimentos

informados.

Ademais, responsabiliza-se a beneficiária em arcar

com recursos próprios a diferença existente de R$

195,47 entre os valores informados e os

necessários para os majoramentos pleiteados

3 150.000.318-2016 Flávio Luis da Silva Programa  Educativo Brasília Tátil readequação orçamentária (diligência) deferida
4 150.000.232-2016 Alberto Salgado de Vasconcelos Neto Gravação do CD Cabaça Dágua readequação orçamentária deferida

5 150.000.366-2016 Kamai Freire
Paisagens Sonoras - acervo de sons do Distrito Federal e 

Entorno
readequação orçamentária deferida

6 150.001.334-2010 Bojin Iliev Nedialkov Oficina de Instrumentos de Palheta nas Escolas prestação de contas (diligência) retirado de pauta 
7 150.002.795-2013 Lorena Ferreira Oliveira Cerrado Jazz Festival prestação de contas (diligência) retirado de pauta 

8 150.003.125-2011 Maria Costa Tavares V Mostra Zezito de Crico prestação de contas 
aprovada com aplicação das penalidades de

multa e de advertência

9 150.000.943-2014 Lurdiana Costa Araujo Aquisição de passagens e diárias prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de

advertência
10 150.002.648-2012 Renato Nunes de Faria Com o Pé nos Parques recurso retirado de pauta 
1 150.002.806-2014 Luiz Felipe Araujo Leal Os Porcos ultilização do rendimento deferida 
2 150.003.227-2014 Raquel Moraes Rosildete de Oliveira Ensaio Geral - Circulação readequação orçamentária (diligência) deferida parcialmente
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3 150.000.470-2015 Pedro Castro Martins Manutenção e implementação do espaço cultural Pé Direito
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento (condicionada)
deferida

4 150.000.351-2016 João Bosco Rolim Esmeraldo Publicação de livro inédito de poesias - Alelos Esmeraldinus readequação orçamentária deferida

5 150.000.420-2016
Organização Não Governamental Porão do 

Rock
19º Festival Porão do Rock 2016 readequação orçamentária deferida com condicionante

6 Valéria 150.001.417-2010 Gianne Caputo Ribeiro Gravação de DVD - O que você quiser prestação de contas (diligência) diligência
7 150.001.208-2010 Larissa Gomes da Silva Mauro Montagem de espetáculo - Serpentes que fumam prestação de contas (diligência) diligência
8 150.002.825-2013 Bruno Batista Ribeiro Feira do Riso e da Cultura prestação de contas (diligência) aprovada
9 150.001.289-2010 Tâmara Pereria Saraiva Gravação de DVD - O Sama não é para qualquer um prestação de contas aprovada

10 150.003.338-2011 André Gonzales Martins Manutenção do Grupo Móveis prestação de contas diligência
11 150.000.617-2013 Janete Ribeiro Dornellas Circulação DF e Entorno - O Telefone prestação de contas aprovada

* Esta publicação não substitui o resultado nas decisões nos autos dos respectivos processos.


