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150.000.255-2016 Artur Penha Soares Fidelio - musical
readequação orçamentária/utilização dos 

rendimentos
diligência 

150.002.737-2013 Ana Cecilia  Prista Tavares Duo de Cravos Ana Cecilia  Tavares e  Marcelo Fangerlande utilização dos rendimentos

deferida desde que os valores não tenham sido pagos 

até a presente data, ficando a beneficiária ciente que, 

caso o saldo de rendimentos de aplicação financeira não 

sejam suficientes para custear os gastos com a nova 

rubrica, ela deverá pagar pela diferença com recursos 

próprios

150.000.936-2016 Gisele Rodrigues de Brito Caipora Quer dormir um Espetáculo Infantil
readequação orçamentária/utilização dos 

rendimentos
diligência 

150.000.327-2016 Gleide dos Santos Firmino Entrepartidas na Estrada - teatro
readequação orçamentária/utilização dos 

rendimentos
diligência 

150.003.340-2014 Loyane Marques da Silva Vagalume utilização dos rendimentos

deferida condicionada a entrega de novo relatório 

parcial de execução do projeto, ficando a beneficiária 

ciente que, caso o saldo de rendimentos de aplicação 

financeira não sejam suficientes para custear os gastos 

com a nova rubrica, ela deverá pagar pela diferença com 

recursos próprios

150.003.381-2014 Rodrigo Siqueira Ferreira Retomadas utilização dos rendimentos

deferida ficando o beneficiário ciente que, caso o saldo

de rendimentos de aplicação financeira não sejam

suficientes para custear os gastos com a nova rubrica,

ele deverá pagar pela diferença com recursos próprios

150.003.191-2014 Suzi Magalhães de Araujo Circulação Nacional da Pianista e Compositora - música prorrogação de prazo deferida

150.000.343-2016 Janaina Marques de Oliveira Clarice Lispector em Movimentos - dança utilização dos rendimentos

deferida desde que os valores não tenham sido pagos 

até a presente data e, caso o saldo dos rendimentos da 

aplicação financeira sejam insuficientes para custear a 

nova rubrica, a proponente deverá arcar com recursos 

próprios

150.003.379-2014 Lanterna Mágica Produções Ltda Teoria do Ímpeto utilização dos rendimentos diligência

150.000.921-2016 Louise Lucena de Oliveira 4ª Edição Batom Battle readequação orçamentária

diligência; assim que a diligência for cumprida, os autos 

devem ser encaminhados ao Conselho de Cultura do 

Distrito Federal para manifestação sobre a alteração do 

objeto do Termo de Ajuste

150.001.599-2010 Luana Marques Figueira Festival de Música Candango Cantador - Segunda Edição prestação de contas(diligência)
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência 
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150.002.866-2014 Pablo Ravi Maroccolo Lima Brincantes - montagem de espetáculo prorrogação de prazo diligência

150.000.426-2016 Rafael Fernandes de Souza Catalogo do Acervo da Casa da Memória do Cruzeiro readequação orçamentária(diligência) deferida

150.003.337-2011 Steffanie Elisa Silva de Oliveira Rodas Para Manutenção Seu Estrelo prestação de contas(diligência) diligência

150.001.925-2009 ASQ Companhia de Dança Manutenção da Anti Status Quo Cia de Dança - dança prestação de contas(diligência)

aprovada com aplicação da penalidade de advertência, 

devido a insuficiência dos relatórios parciais, e multa de 

5% do valor recebido devido a intempestividade da 

prestação de contas

150.003.296-2014 Clenio Guimaraes Rodrigues Pé de Moleque - música prorrogação de prazo
deferida condicionada a apresentação do 

novo cronograma de execução do projeto

150.003.344-2014 Emanuel Sócrates de Carvalho Teixeira  Dança Comigo prorrogação de prazo deferida

150.000.322-2016 Gabriel Fernandes Pereira  Naufragé(s) - teatro utilização dos rendimentos diligência

150.000.304-2016 Endança/Basirah Produções Artísticas Fluxos Aisthesis
redequação orçamentária condicionada /  nova 

redequação orçamentária

deferidas desde que os pagamentos não 

tenham sido realizados até a presente data

150.001.984-2016 Maira de Brito Carlos Viola no Redemoinho - audiovisual readequação orçamentária
deferida desde que os pagamentos não 

tenham sido realizados até a presente data

150.001.129-2005 Gisel Carriconde Azevedo Arqueologia do Plástico prestação de contas aprovada

150.000.469-2015 Voar Arte Para Infância e Juventude Manutenção Voar Teatro de Bonecos por  3 anos prestação de contas e prorrogação de prazo

prestação de contas aprovada com aplicação da 

penalidade de advertência e condicionada a devolução 

de R$1.064,14 à Secretaria da Cultura em virtude do 

custeio de taxas bancárias com recursos do projeto; 

porrogação de prazo: deferida

150.000.471-2015 ASCETUR Manutenção do Grupo Trupe de Argonautas utilização dos rendimentos deferida

150.003.362-2014 Erika Motta Cardoso Ausência -  videodanças prorrogação de prazo deferida

150.000.345-2016 Jean Bogaroch Nardoto Lúcia - As Bodas de Sangue - musical
readequação orçamentária/utilização dos 

rendimentos (diligência)
deferida

150.000.409-2016 Miriam Henriques de Menezes Bastos Super So e Outros Videoclipes -  musical utilização dos rendimentos deferida
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150.000.406-2016 Michele de Almeida Sodre  Arte da Terra doação de bens

deferida; ressalta-se que de acordo com a legislação 

vigente os bens em tela devem ser incorporados ao 

Patrimônio da Secretaria de Cultura e, posteriormente, 

após os devidos registros e obedecidas as Normas 

Patrimoniais do GDF, poderão ser destinados ao uso de 

terceiros, de acordo com o interesse público.

150.001.951-2016 Deborah Barbosa de Andrade Ver com Verbo readequação orçamentária deferida

150001.958-2016 Wolneyde Nunes Rego Witczak
Mostra de Curtas - Metragens Brasilia em Plano Aberto 40 Anos 

de Produção Cinema
readequação orçamentária deferida

150.003.343-2014 Sérgio Eduardo da Fonseca Silva Plateia Pro Rock Independente prorrogação de prazo diligência

150.000.460-2016 Tiago Elias Mundim Quem Um Dia Irá Dizer utilização dos rendimentos deferida

150.003.331-2014 Janaina Montalvão de Lima Curso Livre de Capacitação em produção Cultural 2 Edição utilização de rendimentos retirado de pauta

150.000.344-2016 Janaina Melo de Lima I Festival de Cenas Curtas Furando a Bolha - teatro utilização dos rendimentos (diligência)
deferida no valor estabelecido na tabela readequada, 

desde que o valor adicional  seja custeado com recursos 

próprios

150.002.811-2014 Mônica Maria de Araújo Aurora Gran Circo Mirabolantes utilização dos redimentos (diligência) deferida

150.003.404-2014 Muviola Filmes Complementação Jeitosinha - audiovisual prorrogação de prazo deferida

150.001.961-2009 Maria Cristina Hurtado Undurraga Volupia prestação de contas(recurso) diligência

150.003.290-2014 Rafael Itacaramby Morbeck Breve nos Cinemas - audiovisual
readeaquação orçamentária/ utilização dos 

rendimentos; recurso - prorrogação de prazo

prorrogação de prazo - deferida;    readequação 

orçamentária e utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira - diligência

150.003.350-2014 Robson Fernando Castro Pinto Zona de Contágio II Edição 
utilização dos rendimentos(diligência)/ 

prorrogação de prazo

 utilização dos rendimentos da aplicação financeira e 

prorrogação de vigência contratual - deferidas;                     

readequação orçamentária - diligência.

150.001.598-2012 Bernardo Cortes Santos I Festival Internacional Limitrofe de Teatro Comunitário prestação de contas (recurso)
devido a erro de distribuição, o processo foi 

retirado de pauta
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