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

150.000.941-2013 400 Filmes Realização do longa-metragem Licença Prêmio
readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada

150.002.729-2013 Álvaro Dutra de Araujo
Realização do videoclipe da música Ataque Zumbi e lançamento 

nacional da banda Rebel Shot Party

readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência
indeferida

150.002.559-2013 André Ricardo Santan da Costa

Baila Riacho - aulas de forró, samba de gafieira, zouk, bolero e 

salsa para a comunidade do Riacho Fundo I e formação  de 

multiplicadores da arte da Dança de Salão no DF

utilização dos rendimentos da aplicação financeira indeferida

150.002.831-2013 André Togni Almeida Abreu Circulação nacional - Turnê DVD E CD Lugar de Sal 
utilização dos rendimentos da aplicação financeira 

- cumprimento de diligência
aprovada

150.002.473-2013 Associação Cultural Cláudio Santoro
Realização do Seminário de Dança de Brasília - Dance Brasil 

2014
prestação de contas - cumprimento de diligência retirado de pauta

150.002.896-2014 Beatrice Tonoccki Martins Montagem do espetáculo de acrobácias Por um triz readequação orçamentária aprovada

150.002.849-2013
Bloco A Promoção de Evento Culturais 

Ltda

Situações Brasília - Prêmio de Arte Contemporânea do Distrito 

Federal - 2014 

esclarecimentos ao pedido de readequação 

orçamentária
aprovada

150.000.534-2013 Carlos Alberto Coelho Júnior Realização da Mostra competitiva -Taguatingua Dança prestação de contas aprovada

150.003.082-2011 Cesar Ricardo de Paulo
Itinerância Musical - circulação de shows do grupo Cesar de 

Paula & Projcto S.A.
recurso negado

150.003.340-2011 Cleani Marques Calazans
Circulação Solos in Solo - apresentações de espetáculos de 

dança conteporânea
recurso de reconsideração aprovado

150.002.815-2013 Demétrio Luis Martins Bogéa Circulação nacional do CD Doce Pecado, trabalho autoral utilização dos rendimentos da aplicação financeira aprovada parcialmente

150.000.642-2015 Edileuza Penha de Souza

Aquisição de passagens (e diárias) para participar da 

"AVANCA/CINEMA 2015", a ser realizada em Portugal, no 

período de 20.7.15 a 29.7.15

aquisição de passagem e diárias aprovada condicionada

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

Interpretam Chico Buarque
readequação orçamentária aprovada

150.002.841-2013 Fabiano Medeiros da Costa
Realização do primeiro Encontro Nacional de Orquestras 

Populares em Brasília
utilização dos rendimentos da aplicação financeira

primeiro item da solicitação indeferido, segundo 

item aprovado apenas se rubrica ainda não tiver 

sido paga até a data da reunião

150.000.487-2013 Fábio Alexandre Alberto Teixeira Alberto
Convoca Show - Lançamento e distribuição do CD/DVD "Cultura 

da Administração"
prestação de contas retirado de pauta

150.000.551-2015 Francisco Bruno de Sousa

Aquisição de passagens e diárias para seis integrantes do grupo 

Street Jam participar de aulas e cursos no evento Culture Shock 

Dance, entre os dias 20.7.15 a 26.7.15, em San Diego, Califórnia - 

EUA 

retificação do valor concecido para realização da 

viagem
aprovada

150.002.832-2013 Genival Oliveira Gonçalves Circulação nacional "ISSO 9000 do Gueto" readequação orçamentária aprovada condicionada
150.003.452-2011 Georgia Rafaela Silva Nascimento Manutenção do grupo E.T.C.A. prestação de contas - recurso diligência

150.000.537-2013 Grio Produções Culturais
Realização da VI Latinidades - Festival da mulher afro latino 

americana e caribenha
prestação de contas aprovada

150.002.807-2013 Grupo Cultural Azulim Realização do Festival DF Hip Hop prestação de contas
aprovada condicionada e com aplicação da 

penalidade de advertência
150.002.976-2012 Instituto Cultural Congo Nya Realização da AfroExplo - VI desfile de moda Afro prestação de contas diligência



150.002.798-2013 João Santana Mauger Realização da 4ª edição do Repente na Escola, trabalho autoral prestação de conas aprovada

150.001.787-2014 Lais Costa Correia
Aquisição de passagens e diárias para participar 'Outbrake Hip 

Hop Festival', realizado na República Eslovaca, em julho de 2014
prestação de contas retirado de pauta

150.002.503-2013 Laura Diniz Tavares
Circulação do espetáculo Sem sentido para rir e pensar em 

teatros públicos do DF

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
diligência

150.000.499-2008 Lívia Frazão de Castro
A Passagem da Hora - Oficina de Criação Colaborativa - dança 

contemporânea
prestação de contas diligência

150.003.472-2011 Loyane Marques da Silva 
Vagalume - apresentações com teatro de bonecos em escolas 

rurais do DF e entorno
prestação de contas retirado de pauta

150.003.525-2011 Luana Maftoum Proença
Montagem do espetáculo infantil e adulto PETER PAN: também 

para os já crescidos
prestação de contas - cumprimento de diligência aprovada

150.003.326-2011 Luciana Lemos Martuchelli
Solos Férteis - Realização do Festival Internacional de Teatro 

Feito por Mulheres - 2ª Edição
Prestação de contas - recurso retirado de pauta

150.002.688-2013 Luciana Martins Muller Elaboração do livro de poesias Lyrica 75 mg prestação de contas aprovada

150.002.801-2014 Luis Fabiano Farias Borges
Gravação de CD: Projeto Latino-Americano: do Folclore à 

Música de Concerto - "¡Latinoamérica!" 
readequação orçamentária retirado de pauta

150.002.424-2013 Maíra Oliveira Montagem do espetáculo A Reinvenção do Esquadrão readequação orçamentária aprovada condicionada

150.002.368-2014 Maria Lília Silva Diniz

Aquisição de passagens e diárias para participar do XXII 

Congresso de Poesia, do XXII Encontro Latino-Americano e da 

XIX Mostra Internacional de Poesia Visual, realizada em Bento 

Golçalves - RS, em outubro de 2014 

prestação de contas aprovada

150.002.501-2009 Mauro Giuntini Viana Produção e lançamento nacional do filme  Simples Mortais prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.000.541-2013 Micheli Milini Movimento D - projeto multidisciplinar na área de dança prestação de contas aprovada condicionada

150.001.274-2010 Pablo Ravi Maroccolo Lima Música indígena na escola prestação de contas - cumprimento de diligência aprovada condicionada

150.000.572-2015 Patricia Bermudez Bagniewski

Aquisição de passagem e diárias para participar da "Residência 

em artes plásticas na Fondazione Berganio", a ser realizada na 

Itália, no período de 28.09.15 a 2.10.15

aquisição de passagem e diárias aprovada condicionada

150.000.562-2015 Pedro Henrique de Azevedo Martins
Aquisição de passagem para participar do "Montreaux Jazz 

Artist', a ser realizado na Suiça, em de julho/2015
aquisição de passagens e diárias aprovada condicionada

150.003.784-2013 Peterson Gustavo Paim Realização da obra audiovisual Quixote - A Lei do mais forte 
readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência
aprovada

150.000.598-2015 Priscila Dayana Araujo Paixão

Aquisição de passagem e diárias para participar do "Catch the 

Flava + Out Break Europe - Hip Hop Holidays", a ser realizada na 

Slovákia, no período de 19.7.15 a 26.7.15

aquisição de passagem e diárias aprovada condicionada

150.002.408-2013 Ricardo Caldeira de Souza 
Brazzilia - projeto que aborda as áreas de literatura e artes 

visuais

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada condicionada



150.001.487-2010 Sinvaldo Rodrigues de Almeida Mostra de Artes Visuais de Sobradinho prestação de contas aprovada condicionada

150.000.917-2013 Valéria de Velasco e Pontes
Ateliê do Lixo - registro de pesquisas práticas sobre design com 

sucata

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada

150.000.935-2013 Wandilene Macedo Montagem do espetáculo musical - Metamorfose Lírica readequação orçamentária aprovada parcialmente


