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150.000.233-2016 Alcides Okubo Sobrinho 1º Festfoto Brasília readequação orçamentária deferida parcialmente

150.000.876-2016 Clara Figueroa de Moraes Circulação Opera Gianni Schicchi utilização do rendimento diligência 

150.000.361-2016 Juliana Goulart Cury Correa Três tigres tristes
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento

 readequação orçamentária - deferida 

condicionada ao envio da planilha orçamentária 

atualizada; utilização do rendimento - indeferida

150.003.354-2014 Julia Henning Campos Piedade
Geringonça Laboratório de Pesquisa e 

Experimentação de Estruturas e Movimentos 

utilização do rendimentos - diligência 

(referendar)

deferida  desde que os valores não tenham sido pagos 

até a presente data (17.07.2017), 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 - referendada

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

rendimentos - diligência
diligência

150.000.457-2016 Thais Uessigui Agreste readequação orçamentária 

deferido condicionando as alterações de elenco 

solicitadas (rubricas ator/atriz e ator/atriz pré-produção) à 

aprovação do Conselho de Cultura do Distrito Federal - 

CCDF

150.001.285-2013 Daniel Yoshimitsu Kuwae Oficina de Teatro no Ato prestação de contas 
aprovada condicionada à apresentação de comprovante 

de encerramento da conta bancária do projeto

150.003.190-2014 José Gomes Garcia Festival Banca de Poetas prestação de contas 

aprovada condicionada à correção do RPA (fl.279) e 

restituição de R$ 5.653,80, conforme relatado nos itens 

4.6.2, 9.2, 9.3 e 9.4 (fls. 401-402) e com aplicação da 

penalidade de advertência pelo intempestivo envio de 

relatórios parciais de execução do projeto

150.003.256-2011 Claudia Gomes Almeida Criação Crítica e Fundamentos prestação de contas (referendar)
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência -  referendada

150.001.194-2010 Anderson Ferreira Floriano Hierofantes 15 anos
prestação de contas aprovada condicionada - 

recurso

aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.002.866-2014 Pablo Ravi Maraccolo Lima Brincantes prorrogação de prazo - diligência deferida

150.003.373-2014 Gladstone Machado Menezes O livro dos cacos utilização do rendimento diligência

150.000.280-2016
Comunicar - Instituto Educativo 

Comunicação e Arte

35 Anos de Vídeo Indenpendente em Brasília: 

História e Resgate  
utilização do rendimento diligência

150.002.412-2013 Luisa Pontes Molina Outros Eixos utilização do rendimento deferida parcialmente

150.000.924-2016 Alecrim Produções Artíticas Ltda
XVIII Festival do Teatro Brasileiro Cena DF Etapa 

Minas Gerais

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento

deferida condicionada a correção da planilha 

orçamentária e desde que os valores não tenham sido 

pagos até a presente data. Caso o saldo dos 

rendimentos da aplicação financeira sejam insuficientes 

para custear as alterações, a beneficiária deverá arcar 

com recursos próprios
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150.000.274-2016 Cícera Isabelle Oliveira Esmeraldo Valfenda readequação orçamentária 
deferida desde que os valores não tenham 

sido pagos até a presente data

150.003.272-2014 RGB Comunicação Ltda Geometria dos sonhos prestação de contas 

aprovada condicionada a devolução do valor de R$ 

36,79, referente aos rendimentos da aplicação financeira 

utilizados de forma indevida, e apresentação do 

comprovante de encerramento de conta do projeto

150.000.581-2016 Eufrasio Farias Prates Aquisição de passagens e diárias prestação de contas 
aprovada condicionada a apresentação do comprovante 

de encerramento da conta corrente do projeto

150.001.605-2010 Peigon Produções Culturais Ltda Xilogravura e Literatura de Cordel nas Escolas 2
prestação de contas - diligência/análise do 

parecer da procuradoria
diligência

150.001.417-2010 Giane Caputo Ribeiro O que você quiser 
prestação de contas (recurso)                                    

com parecer da AJL

provido - acata a redução do valor da multa para 5% do 

montante recebido pela beneficiária, ficando mantida a 

necessidade de devolução ao FAC dos valores gastos 

com despesas bancárias (R$ 45,29);

cabe informar que, possíveis restrições a futuras 

participações da beneficiária nos editais do FAC não é 

objeto de análise deste conselho

150.002.799-2014 Luciana Martuchelli Mares Serenitatis  - montagem de espetáculo prorrogação de prazo diligência

150.000.240-2016 Ana Cesário de Araujo Chorinho na Feira utilização do rendimento 

deferida condicionada a apresentação da planilha 

orçamentária devidamente corrigida; os pagamentos não 

poderão ser realizados até a data da aprovação final da 

solicitação e caso o saldo da aplicação financeira não 

seja suficiente para arcar com todas as despesas 

solicitadas, a beneficiária deverá complementar com 

recurso próprio

150.003.189-2014 Rosana Loren Campos Vasconcelos Brincando com o tempo
prorrogação de prazo, readequação 

orçamentária e utilização do rendimento

prorrogação de prazo - deferida;     

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento - diligência

150.000.905-2016 Alaya Arte do Movimento Companhia de Dança
VII Mostra de Interpretes Criadores - tema: Por uma 

Dança Pobre

utilização do rendimento e readequação 

orçamentária 

deferida parcialmente condicionada a apresentação dos 

extratos bancários da conta corrente e da aplicação 

financeira e nova planilha orçamentária; ressalta-se que 

não poderá ser realizado reajuste para a rubrica 

“Secretaria de Produção”

150.000.379-2016 Luiz de Carvalho Duarte Orquestra Popular readequação orçamentária 
deferida condicionada a apresentação da 

planilha orçamentária corrigida

150.001.965-2016 Josiane Osório de Carvalho
9ª Edição do Festival Internacional de Filmes 

Curtissimos 
readequação orçamentária - diligência diligência

150.000.397-2016 Maria Vieira da Silva 3ª Edição do Forró dos Velhinhos utilização dos rendimentos diligência

150.000.657-2016 Dinorá Couto Cançado 50 Projetos Mapeados em Brasília, Capital das leituras prestação de contas diligência

150.002.847-2014 Soraia Maria de Oliveira 
O Cerrado Virou Nosso Mar: Música Popular 

Brasileira - gravação de CD
prestação de contas aprovada

150.000.258-2016 Associação Nacional de Escritores Poesia em voz alta: arte, reflexaõ e emoção prestação de contas aprovada
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150.003.338-2014 Polyana Fortes de Lima Brasília Criativa prorrogação de prazo deferida

150.003.343-2014 Sérgio Eduardo da Fonseca Silva Plateia Pro Rock Independente prorrogação de prazo (diligência) - referendar deferimento referendado

150.000.893-2016 Juliana Del Lama Marques Quadrinhos cartaz utilização do rendimentos deferida

150.000.336-2016 INESC Teatro Estrutural utilização do rendimentos deferida

150.003.359-2014 Naiara Leão Alves Inácio
Somos todos palavra - Como se forja um profissional 

de letras

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
deferida

150.001.962-2016 Sétima Produções Culturais Ltda EPP
5ª Curta Brasília - Festival de curta-metragem de 

Brasília
readequação orçamentária deferida

150.000.933-2016 Dolores Alessandra Vieira Novais 
Sagrado Riso - O poder da palhaçaria na 

humanização hospitalar

utilização do rendimento e readequação 

orçamentária 
deferida

150.001.429-2010 Marco Gomes Alencar Conheço  o meu lugar - Oficina de Audiovisual prestação de contas (diligência)
aprovada com aplicação da penalidade de advertência 

pelo descumprimento do Artigo 93 do Regulamento do 

FAC

150.002.578-2013 João Bosco de Oliveira Monteiro Tambores na Escola II prestação de contas aprovada

150.003.787-2013 Walterson de Sousa Silva Oficinas culturais - Viveiro Audiovisual prestação de contas aprovada 

150.003.376-2014 Pavirada Filmes e Produções Ltda EPP Amém prorrogação de prazo deferida

150.003.372-2014 Ivany Camara Neiva Uma cidade encantada - Memória da Vila Amaury em Brasília utilização do rendimento - diligência 
deferida condicionada à regularização dos 

orçamentos apresentados

150.000.907-2015 Bruno Batista Ribeiro Circuito Escolas utilização do rendimento deferida

150.000.372-2016 Leovegildo Anizio Mota Leite Exposição Recriando Arte utilização do rendimento diligência

150.000.882-2016 Esdras Augusto Nogueira Filho 
Circulação do Saxofonista Esdra Nogueira com o 

show Capivara

readequação orçamentária e utilização do 

rendimento - diligência 
deferida

150.003.290-2014 Rafael Itacaramby Morbeck Breve nos cinemas 
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento - diligência 
diligência

150.000.260-2016 Benedito Araujo Soares Neto Montagem espetáculo infanto-juvenil  - Ponto de Vista readequação orçamentária deferida

150.000.451-2016 Sueli Helena de Miranda Estudio Barroco - CD Damas Vistuosas
readequação orçamentária e utilização do 

rendimento
deferida

150.000.350-2016 João Bosco Bezerra Bonfim Primeira Joranada Literária do DF prestação de Contas - diligência aprovada

150.001.961-2009 Maria Cristina Hurtado Undurraga Volúpia prestação de contas - diligência aprovada

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