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

150.002.834-2013

Acrespo - Associação dos Cantadores 

Repentista e Escritores Populares do DF e 

Entorno

Realização do 3º Encontro dos Campeões do Repente de Brasília prestação de contas diligência

150.002.965-2012 Alessandra Macedo Avelino
ABC da Dança - projeto para ministrar aulas práticas de dança de 

salão para a comunidade da Vila Planalto
prestação de contas aprovada condicionada

150.002.802-2013 Alex Souza de Oliveira Turnê de lançamento do CD Capricha na Pimenta
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada

150.003.402-2014 Antonio Borges Neto
Realização do roteiro do longa metragem "De Longe Toda Terra é 

Azul - histórias de indigenista"
readequação orçamentária diligência

150.002.708-2013 Carina Bini Fernandes Gravação do DVD PalíndRima Musicadas
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
aprovada condicionada

150.002.702-2013 Carlos Pascoal dos Santos Gravação do CD Amor Caipirano prorrogação de prazo aprovada

150.000.486-2013 Carolina Carneiro da Cunha Piedade Lançamento do primeiro CD da banda Roda na Banguela prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.002.363-2013 Cleber Lopes Pereira Montagem do espetáculo Há vagas no palco prestação de contas
aprovada condicionada e devolução de 

recurso à conta do FAC
150.002.760-2013 Cristina Mayumi Nagase Realização do curta metragem A menina e a mala prestação de contas retirado de pauta

150.002.369-2013 Diego Sousa e Silva 
Montagem do espetáculo teatral "Kuma - o FAN: o ovo 

maravilhoso com 9 divisões"

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira e prorrogação de prazo
retirado de pauta

150.001.063-2015 Emanuel de Jesus Siqueira Santana

Aquisição de Passagens e Bolsa de Estudos para participar do 

primeiro ano do Curso de Formação em Teatro Expemental 

oferecido pela Escuela de Expresión Corporal Dramática, 

localizada em Barcelona - Espanha, entre os dias 5.10.15 a 29.6.16

aquisição de passagens e bolsa de estudos 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) e 

condicionada à aprovação da prestação de 

contas do processo nº 150.000.937-2013

150.000.937-2013 Emanuel de Jesus Siqueira Santana Criação do espetáculo As Senhoritas prestação de contas 
aprovada com aplicação das penalidades de  

multa e de advertência

150.001.062-2015 Felipe Ricardo Baptista e Silva

Aquisição de passagens e bolsa de estudos para participar do 

Programa Profissional em Roteiro Cinematográfico, oferecido 

pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, entre os 28.9.15 

a 30.5.2016

aquisição passagens e bolsa de estudos

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.003.452-2011 Georgia Rafaela Silva Nascimento Manutenção do Grupo E.TC.A - Equipe Teatral Confins-Artísticos Recurso - prestação de contas provido parcialmente

150.002.859-2014 Gisele Rodrigues de Brito Montagem do espetáculo de dança-teatro RE-VELADO
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.003.203-2014 Hermogenes Ramos Batista Correia
Sr. Pasquale, Brasília em Ópera - apresentações da ópera Don 

Pasquale
readequação orçamentária diligência

150.001.059-2015 Ialê Garcia Bezerra de Mello

Aquisição de passagens e diárias para participar do "Seminário 

Permanente Afro índio América", entre os dias 15.10.2015 a 

20.10.2015

aquisição de passagens

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.001.502-2014 João Bosco de Oliveira
Aquisição de passagens aéreas e diárias para participar do 

"Floríade Festival"
prestação de contas aprovada
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150.000.868-2015 João Bosco de Oliveira

Aquisição de passagens e diárias para o Trio Baru realizar 

apresentações na Holanda e na Inglaterra, entre os dias 26 a 31 

de outubro de 2015

aquisição de passagens e diárias

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) e 

condicionada à aprovação da prestação de 

contas do processo nº 150.001.502-2014

150.001.894-2009 João Garry Facó Produção do documentário Terra
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
diligência

150.002.805-2014 JR de Miranda Produções Culturais ME 

Montagem do espetáculo de dança inspirado nos velejadores 

brasileiros, Amir Klink e Aleixo Belov - O Silêncio do mundo - 

Velejando em solitário

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada

150.000.542-2013 Juliana Lenzi Castro
Projeto multiárea contando "A História da dança em Brasília" por 

meio de quatro ações: livro, vídeo, site e oficinas
prestação de contas aprovada condicionada

150.003.389-2011 Júlio Cesar Campos de Sousa 
Da Solidão Eterna - projeto de dança contemporânea baseado 

em experiências mitológicas 
prestação de contas aprovada condicionada

150.002.423-2013 Luciana Lobato Vieira Montagem do espetáculo teatral Os Estonianos 
readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira
aprovada condicionada

150.000.872-2013 Luciana Meireles Cardoso

A mulher brincante popular: Mãe de tradições - montagem do 

espetáculo "A vida e a morte da mulher que pariu o fio e teceu o 

tempo" 

prestação de contas diligência

150.000.962-2013 Luiz Claudio de Carvalho Mauro Realização do curta metragem 1706 O Retorno prestação de contas diligência

150.000.947-2015 Marçal Poce Leones
Aquisição de passagens e diárias para participar do "Le Bresil et es 

Ritmes em France", entre os dias 21.9.2015 a 28.9.2015
aquisição de passagens e diárias

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.002.876-2013 Marcos André Gomes Araújo
Realização da exposição de artes visuais Comemorativa dos 20 

Anos
readequação orçamentária diligência

150.003.347-2014 Maria Del Carmen Ganzelevitch Gramacho 
Pesquisa, criação e desenvolvimento do projeto: A Vida com 

Livros - Mapa Afetivo da Leitura 
readequação orçamentária aprovada

150.000.927-2013 Otavio Chamorro Mendoza Realização do curta metragam Jonas João
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
aprovada condicionada 

150.001.520-2010 Pedro Castro Martins Manutenção do grupo Trupe prestação de contas 
aprovada condicionada e aplicação da 

penalidade de advertência

150.003.229-2014 Raul Eduardo Cruz Macahdo Santiago Circulação DF e Entorno - Seu Preto - Tocando por mudança 2015 readequação orçamentária aprovada

150.000.944-2013 Robert Krulikowski
Capoeira Meu Guia: mapeamento e registro dos grupos de 

capoeira do Distrito Federal
prestação de contas retirado de pauta

150.003.271-2014 Tâmara Jacinto Elias Realização do Festival Abre Caminhos
readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência
aprovada

150.001.590-2010 Thiago Balduzzi Rocha de Souza e Silva Realização do espetáculo musical Ensaio Aberto
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
aguardando publicação do resultado



150.001.050-2015 Thiago José Sebba Pereira Borges

Aquisição de passagens e diárias para participar do "Congresso de 

Samba e Gafieira - Samba Maníacos", entre os dias 25.9.2015 a 

27.9.2015, na cidade do Rio de Janeiro

aquisição de passagens e diárias

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC) e 

condicionada à aprovação da prestação de 

contas do processo nº 150.002.597-2013


