
nº Processo Nome do Beneficiário Nome do Projeto - Objeto Motivo da análise Resultado
150.002.473-2013 Associação Cultural Claudio Santoro Seminário de Dança de Brasília - Dance Brasil 2014 prestação de contas diligência

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

dança conteporânea
prestação de contas - recurso retirado de pauta

150.002.871-2014 Emerson Rodrigues Dourado
Montagem e circulação do espetáculo Axé Orixá - teatro de 

rua
readequação orçamentária diligência

150.000.906-2013 Fernanda de Souza Rocha Montagem do espetáculo teatral Solteira Casada Divorciada utilização dos rendimentos da aplicação financeira aprovada

150.002.373-2013 Flávio Café de Miranda Montagem do espetáculo teatral Cansaço - A longa estação
utilização dos rendimentos da aplicação financeira - 

cumprimento de diligência
aprovada condicionada

150.001.542-2010 Fogo Cerrado Imagens e Serviços Ltda - ME Produção do longa-metragem Faroeste Cabloco 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 20.07 a 26.07.15, em San 

Diego, Califórnia - EUA 

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.003.452-2011 Georgia Rafaela Silva Nascimento Manutenção do Grupo E.T.C.A prestação de contas - recurso retirado de pauta

150.000.513-2015 Guarapiranga Freire

Aquisição de passagens e diárias para participação do 'Boi do 

Seu Teodoro' no evento São João do Maranhão, que ocorrerá 

entre os dias 26.06 a 30.06.15, em São Luís - MA

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.002.851-2013 Isabela Rovo Leão Lyrio
Investigação imagética sobre a cidade (Brasília) e o tempo - 

Ensaios sobre o tempo
readequação orçamentária aprovada

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

readequação orçamentária aprovada condicionada e diligência

150.002.854-2014 Karla Calasans de Mello
Produção do espetáculo teatral solo - Nos En(tre)cantos  de 

Dulcinea Del Toboso ou Dulcinea em Cantata
readequação orçamentária aprovada 

150.000.676-2013 Katianne da Conceição Barbosa Lima

Bagagem 30 anos - Teatro móvel - Circulação nacional de 

espetáculo de teatro de bonecos, em caminhão palco, por 10 

cidades

prestação de contas aprovada condicionada

150.002.603-2014 Lúcia Maria Lopes de Miranda Leão
Aquisição de passagens e diárias para participar do recital 

musicado, "Há música na poesia", realizado em Portugal

recurso de alteração de ficha técnica (encaminhado 

pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal) e 

recurso de glosa

aprovada parcialmente

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

150.000.481-2015 Luciano Lima Cosme

Aquisição de passagens e diárias para participar do Congresso 

Nacional de Quadrilhas Juninas, que ocorrerá entre os dias 

25.06 a 29.06.15 em Mossoró - RN

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.001.875-2013 Luis Gulherme Almeida Reis
Aquisição de passagem: Canberra e Sydney/Austrália para 

participar do evento Canberra 100
prestação de contas aprovada

150.001.543-2010 Luiz Eduardo Gomes da Silva Pinto Produção do curta-metragem Ballet prestação de contas - cumprimento de diligência aprovada

150.002.122-2009 Luiz Fenelon Pimentel Barbosa

Viabilizando Nossa Cultura - Capacitação de entes e agentes 

sobre o processo de elaboração e execução da Políticas 

Culturais do DF

prestação de contas aprovada condicionada

150.002.876-2013 Marcos André Gomes Araújo 
Exposição Comemorativa dos 20 anos de carreira do artista 

plástco Marcos Araújo, trabalho autoral 
readequação orçamentária aprovada condicionada



150.002.425-2013 Maria Schramm
Assim tod@s fazem - Montagem da versão moderna em 

português da ópera Cosi fan tutte , de Mozart

readequação orçamentária - cumprimento de 

diligência
aprovada

150.002.733-2013 Marília do Espírito Santo Carvalho
Gravação do primeiro CD do grupo basiliense Tanaman Dùl, 

com músicas do folclore Irlandês 
utilização dos rendimentos da aplicação financeira aprovada

150.000.451-2015 Mundim Tíare Cia de Teatro
Aquisição de passagens e diárias para participação na 

Quadrienal de Praga 2015, a ser realizada na  República 

Tcheca, entre os dias 09.06 a 30.06.15

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.001.482-2010 Nelson Maravalhas Júnior
Publicação do livro Experimental - conjunto de obras de um 

astista plástico de Brasilia
prestação de contas retirado de pauta

150.000.482-2015 Patrese Ricardo da Silva Mendes

Aquisição de passagens e diárias para participar do Congresso 

Nacional de Quadrilhas Juninas, que ocorrerá entre os dias 

25.06 a 29.06.15 em Mossoró - RN

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.000.945-2013 Registro Urbano Produção Cinema Vídeo Ltda
Produção do longa mentragem - Brega Brasil - Foi Tudo Culpa 

do Amor - Documentário
utilização dos rendimentos da aplicação financeira aprovada condicionada

150.003.291-2011 Roberto Carlos da Silva Pereira Ballerini Realização de 6 edições da Feira de Música prestação de contas diligência

150.000.483-2015 Roberto Luiz dos Santos Cardoso

Aquisição de passagens e diárias para o grupo Entrevazios 

participar da Quadrienal de Praga 2015, a ser realizada na 

República Techa,  entre os dias 16.06 a 30.06.15

aquisição de passagem e diárias aprovada

150.003.197-2011 Souza Gomes Emprendimentos Culturais Circulação regional do espetáculo A última vida de um gato prestação de contas - recurso negado

150.001.514-2010 Terezinha Alcandida Borges
Mémorias populares - projeto realizado em uma escola do P 

Sul com vistas ao ensino e prática das  culturas populares 
prestação de contas diligência

150.002.850-2013 Virginia Manfrinato Cavalcante I Prêmio Ipê de Artes Visuais de Brasília utilização dos rendimentos da aplicação financeira aprovada condicionada


