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Prezados   Conselheiros   Titulares,   Srs.   Alexander,   Sônia   e   Ênia,   
Prezados   Conselheiros   Suplentes,   Srs.   Lindomar   e   Alexandre   Frappa.   
Prezados   associados,   facilitadores,   parceiros   e   amigos,   
  

Com  vistas  a  apresentação  na  Assembleia  Geral  Ordinária  anual  de            
17/12/2020,  da  Associação  Instituto  Saúde  e  Equilíbrio,  registrada  no  CNPJ            
15550277/0001-65,   conforme   estatuto,   segue   Relatório   Anual   da   Diretoria.   

O  relatório  destaca  as  ações  e  projetos  realizados  entre  08/2019  e  07/2020,              
dentro  da  tradição  de  relatórios  anuais  dos  Projetos  Saúde  &  Equilíbrio,  período  este               
considerado  a  14ª  Temporada  de  ações,  considerando  ainda  que,  conforme            
estatuto,  a  associação,  fundada  em  2012,  dá  sequência  a  instituição  homônima             
fundada   em   2006   sob   a   liderança   dos   irmãos   Clóvison   Elberth   e   Jáder   Pierre   Alves.   

Além  de  destacar  as  ações  no  período  citado,  este  relatório  traz  o  status               
(posição)   atual   de   cada   projeto,   incluindo   aqueles   em   captação   (não   iniciados).   
  

Uberlândia,   MG,   17/12/2020.   
  

Diretor   Geral:   Clóvison   Elberth   Alves   Gonçalves   /   Diretora   Cultural:   Susan   Kelli   
Lezme   Borba   /   Diretor   Esportivo:   Celso   Aparecido   Alves   da   Silva   
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1) PROJETOS   ESPORTIVOS   
1.1   -   Projeto   Udibike   -   Bicicletas   Compartilhadas   -   Ano   II     
Mecanismo:    LIE   -   Lei   de   Incentivo   ao   Esporte   
Realização:    Secretaria   Especial   do   Esporte   -   Ministério   da   Cidadania   -   Gov.   
Federal.   
Principais   parceiros:    Algar,   Clovin   (PSE),   ITV   Urbanismo   (Grupo   Carpe);   
Maqnelson,   Terrena   Agro.   
Equipe   de   trabalho:    coordenador   administrativo   financeiro   (01   a   10/2020)   -   
Cristiano   Leal;   instrutor   de   ciclismo   -   Leandro   Alves   Ramos.   O   projeto   prevê   
ainda   coordenador   técnico/geral   e   eventual   2º   instrutor   e/ou   outros   
profissionais,   conforme   for   proposta   nova   readequação.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    projeto   sem   execução   de   ações   fins.   Esteve   
em   fase   de   readequação   e   pré-execução   durante   todo   2019.   Em   janeiro/2020   
houve   contratação   de   coordenador   administrativo   e   licitação   para   contratação   
de   fornecedor   terceiro   indispensável,   contudo,   sem   sucesso;   em   fevereiro   
houve   chamamento   para   instrutor,   posteriormente   contratado   mas   
impossibilitado   de   trabalhar   devido   início   da   pandemia.   Fomos   obrigados   a   
dispensar   o   instrutor   sem   ter   iniciado   ações   fim,   e   demos   suspensão   e   
redução   de   jornada   ao   coordenador   administrativo,   na   esperança   de   retorno   
de   ações   no   2º   semestre   -   mas   com   extensão   da   pandemia   e   medidas   de   
isolamento,   foi   preciso   adiar   para   2021   o   início   de   execução.   Houve   
obrigatoriedade   de   manter   o   coordenador   administrativo   até   meados   de   
outubro,   pela   carência   pós   acordos   dentro   do   Programa   Emergencial   de   
Manutenção   do   Emprego   e   Renda.   
Posição   em   17/12/2020:    início   de   execução   continua   suspenso.   Ministério   da   
Cidadania   foi   avisado   e   respondeu   concordando   com   suspensão,   entendendo   
as   dificuldades   de   início   de   execução   ligadas   ao   fornecedor   e   à   pandemia,    e   
autorizando   enviarmos   nova   readequação   quando   possível.   
Comentário   da   Diretoria:    readequação   do   projeto   postergada   pra   
janeiro/2021,   para   análise   do   quadro   da   pandemia   e   para   alinhamento   de   
planejamento   geral,   orçamentário   e   de   cargos   e   funções,   considerando   
possibilidade   de   novo   formado,   de   provável   captação   para   o   Projeto   Parque   
Bike   e   com   troca   de   diretoria.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):   aprox.   R$403mil   (2   contas   abaixo)   



  

  
  
  

1 . 2   -   Projeto   Parque   Bike     
Mecanismo:     MEIE:   Minas   Esportiva   (Lei   Estadual   de   Incentivo   ao   Esporte   de   
MG)   
Realização:     Subsecretaria   de   Esportes   da   Secretaria   de   Estado   de   
Desenvolvimento   Social   (SUBESP)   de   MG.   
Principais   parceiros:    Algar   e   Granja   Marileusa.   
Equipe   de   trabalho:    Alexandre   Frappa   (coordenador),   Celso   “Butina”,   Celso   
Jr   e   Bruna   Fontana   (assistentes),   Souza   &   Carvalho   Ass.   Contábil   /   Érika   
Gonzaga   -   Facilitadores.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    ações   especializadas   em   ciclismo   mountain   
bike   (encontros,   treinos   premiados,   oficinas,   etc.),   em   espaço   especialmente   
preparado,   um   dos   poucos   no   país,   em   parceria   com   o   Granja   Marileusa.   
Tivemos,   ao   todo,    2.350   visitas   de   1.361   beneficiários   do   projeto   e,   destes,   
pelo   menos   460   (34%)   já   estão   pedalando   com   uma   frequência   maior   do   que   
declaram   em   seus   cadastros   e   466   (34%)   pessoas   começaram   a   praticar   
MTB   em   virtude   da   disponibilidade   do   local   e   do   apoio   da   equipe   do   Parque   
Bike.   Sobre   qualidade   de   vida,   ainda   obtivemos   70   beneficiários   (95%),   
dentre   os   74   que   responderam   à   pesquisa,   que   declaram   que   o   projeto   
possibilitou   uma   melhora   na   sua   qualidade   de   vida   física   e   72   (97%)   que   



declararam   que   o   Parque   Bike   trouxe   contribuições   interpessoais   
(convivência   na   família,   amigos,   novos   contatos   sociais,   etc).   
Beneficiários:   1361   
Posição   em   17/12/2020:    projeto   finalizado   em   10/2020   -   fechado   com   chave   
de   ouro,   com   pedal   virtual   em   que   ciclistas   percorreram   mais   de   16.000km   
em   um   fim   de   semana;   prestação   de   contas   apresentada.   
Comentário   da   Diretoria:    projeto   foi   o   1º   grande   sucesso   da   3ª   geração   da   
associação   na   área   esportiva.   Coordenador   Frappa   e   equipe   fizeram   toda   a   
diferença.   Mesmo   na   pandemia   o   projeto   mobilizou,   aliás   até   ajudado   pela   
pandemia,   assim   como   o   ciclismo   mundial   como   um   todo.   Apesar   de   o   
patrocinador   não   poder   (por   motivo   de   força   maior)   não   seguir   com   incentivos   
na   próxima   edição   (aprovada   -   vide   abaixo),   o   Granja   Marileusa   continua   
parceiro,   com   intenção   de   outorgar   à   Associação   ISE   o   uso   da   área   onde   
ocorre    o   Parque   Bike   e   sua   estrutura   -   container,   etc..   Trata-se   de   demonstração   de   
credibilidade,   mas   também   muita   responsabilidade.   Negociações   em   andamento,   
assim   como   patrocínio   para   próxima   edição,   com   grande   chance   de   captação   total   
junto   a   empresa   do   ramo   de   bebidas.   Atuação   no   projeto   e   sobretudo   o   amor   pela   
bike   e   pelo   ciclismo   levou   a   este   atual   diretor   sugerir   o   nome   do   Conselheiro   Frappa   
para   futuro   diretor;   o   que   no   momento   não   é   possível   pois   o   mesmo   assumiu   outros   
compromissos.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):0   
Saldo   a   captar:0   
  

1.3   -   Projeto   Oficinas   Esportivas   Saúde   &   Equilíbrio     
Mecanismo:     MEIE:   Minas   Esportiva   (Lei   Estadual   de   Incentivo   ao   Esporte   de   MG)   
Realização:     Subsecretaria   de   Esportes   da   Secretaria   de   Estado   de   
Desenvolvimento   Social   (SUBESP)   de   MG.   
Principais   parceiros:    Algar   e   Viação   Platina.   
Equipe   de   trabalho:    Adans   Carneiro   (coordenador   em   Uberaba),   Heron   
(coordenador   em   Uberlândia   e   instrutor   de   jiu-jitsu),   Matheus   Gomes   -   instrutor   de   
capoeira   em   Patos   de   Minas,   Vinícius   Silva   -   instrutor   de   goalball   (paradesporto)   em   
Udia,   Leandro   Alves   -   instrutor   de   BMX   Estilo   Livre   em   Uberlândia,   Leonardo   
Sprovieri   -   instrutor   de   jiu-jitsu   para   autistas   em   Uberaba,   Alessandro   “Indião”   -   
instrutor   de   capoeira   a   autistas   em   Uberaba;   Souza   &   Carvalho   Ass.   Contábil   /   Érika   
Gonzaga   -   Facilitadores.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    iniciado   em   11/2020,   projeto   sofreu   com   abertura   
de   oficinas   em   período   de   início   de   férias,   e   na   sequência   com   a   pandemia,   em   
especial   para   oferta   de   atividades   à   distância   a   PCDs.   Ainda   assim,   houve   bom   
aproveitamento   dos   profissionais,   com   centenas   de   aulas   online   postadas   no   
Facebook   Projetos   S&E.   Quase   200   beneficiários   e   ótima   prestação   de   serviço   para   
preenchimento   de   horários   e   grade   de   atendimento   das   ONGs   parceiras   Assoc.   
Autistas   Laço   Azul   (Uberaba   -   capoeira   e   jiu-jitsu),   Ação   Moradia   (Uberlândia   -   
BMX);   Estação   Vida   (Udia   -   BMX   e   e   jiu-jitsu),   além   de   abrir   turmas   nas   ONGs   Lions   
Centro   (Patos   de   Minas   -   capoeira)   e   no   CIE   -   Centro   Iniciação   Esportiva   
Paraolímpico   (Udia   -   goalball   -   parceria   também   com   ADEVIUDI   e   ADEVITRIM).   



Posição   em   17/12/2020:   em   execução,   prestações   de   contas   parciais   
semestrais   apresentadas;    seguindo   programação,   encerradas   oficinas   em   
Uberlândia   e   Patos   de   Minas,   com   rescisão   dos   funcionários   (todos   CLT);   mantidas   
oficinas   em   Uberaba   (previsão   até   05/03/2021   aprox.)   graças   a   sobras   
orçamentárias   de   juros   e   ajustes.   
Comentário   da   Diretoria:     -   objetivo   da   manutenção   atual   das   aulas   só   em   Uberaba   
é   a   continuidade   do   atendimento   a   autistas   (ONG   Laço   Azul)   em   conexão   com   a   
manutenção   dos   incentivos   para   próxima   edição   (repasses    já   iniciados   -   vide   
Projeto   Oficinas   e   Eventos   S&E   abaixo,   que   será   a   sequência   deste)   advindos   da   
Agronelli,   empresa   uberabense   parceira   desde   2013,   dentro   de   articulação   geral   dos   
Projetos   S&E   com   o   Instituto   Agronelli,   o   que   envolve   também   destinações   via   MEIE   
e   LIC/Rouanet.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):   aprox.   R$50mil   -   abaixo.   
Saldo   a   captar:0   

  
  

1.4   -   Projeto   BMX   Saúde   &   Equilíbrio   III     
Mecanismo:     MEIE:   Minas   Esportiva   (Lei   Estadual   de   Incentivo   ao   Esporte   de   MG)   
Realização:     Subsecretaria   de   Esportes   da   Secretaria   de   Estado   de   
Desenvolvimento   Social   (SUBESP)   de   MG.   
Principais   parceiros:    Algar   (incentivos   fiscais),   Posto   Patão   (R$270/mês   em   
combustível   à   associação)   e   UNIPAM   (mantemos   em   gratidão   por   13   anos   de   
patrocínio,   já   que   o   nome   do   Centro   Universitário   de   Patos   de   Minas   já   estava   
também   em   todas   peças   já   impressas   em   2019);   
Equipe   de   trabalho:    Clovin   (coordenador);   Priscila   Gonçaves   e   Leandro   Alves   
Ramos   (assistentes,   em   2019);   Beto   Biker   e   Vinícius   Queiroz   (assistentes   em   2020).   
Souza   &   Carvalho   Ass.   Contábil   /   Érika   Gonzaga   -   Facilitadores.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    projeto,   iniciado   em   maio   de   2019,   em   sua   3ª   
edição.   Vinha   de   2   edições   com   o   mérito   de   ser   o   maior   projeto   em   beneficiários   de   
toda   a   Lei   /   MEIE   em   MG;   além   de   ser   o   mais   original   em   relação   às   origens   
metodológicas   de   eventos   itinerantes   do   Clovin,   promovendo   o   autocuidado   via   
apresentações   de   BMX,   palestras   e   atividades   interativas.   Realizou   18   eventos   
presenciais   em   08/2019   (totalizando   90   eventos   em   2019)   e   precisou   ser   suspenso,   



por   indisponibilidade   deste   diretor   (Clovin),   profissional   indispensável   segundo   as   
características   singulares   do   mesmo   (conforme   acertado   com   governo   de   MG   desde   
sempre);   voltou   em   junho/2020   e   realizou   20   eventos   via   Lives,   mas   precisou   ser   
novamente   suspenso   por   várias   dificuldades,   como:   baixo   resultado   e   desafios   
inerentes   a   fazer   via   internet;   licenças   médicas   seguidas   de   um   assistente;   nova   
indisponibilidade   do   Clovin.   
Posição   em   17/12/2020:    projeto   com   execução   suspensa;   prestações   de   contas   
semestrais   apresentadas.   
Comentário   da   Diretoria:    retorno   do   projeto   ainda   incerto   quanto   a   data   -   restam   
ainda   cerca   de   100   eventos   a   realizar;   também   deve   ser   necessária   adequação.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):   aprox.   R$69mil   -   abaixo.   
Saldo   a   captar:   0   

  
  
  

1.5   -    Projetos   em   Fase   de   Captação:    
  

1.5.1   -   Projeto   Udibike   -   Bicicletas   Compartilhadas   -   Ano   III   
Mecanismo:    LIE   -   Lei   de   Incentivo   ao   Esporte   
Realização:    Secretaria   Especial   do   Esporte   -   Ministério   da   Cidadania   -   Gov.   Federal.   
Principais   parceiros:    Algar,   Clovin   (PSE),   ITV   Urbanismo   (Grupo   Carpe);   
Maqnelson,   Terrena   Agro.   
Equipe   de   trabalho:    a   definir,   seguindo   linha   e   readequações   da   edição   II   (anterior).   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    projeto   em   captação   -   sem   realizações.   
Posição   em   17/12/2020:    projeto   em   captação   
Comentário   da   Diretoria:    captações   até   fim   de   2020   podem   chegar   a   R$300mil,   o   
que   permitiria   boa   perspectiva   de   planejamento   orçamentário   e   de   execução   em   
2022   para   a   sequência   da   2ª   edição   (Ano   II   -   a   ser   realizada   entre   2021   e   meados   
de   2022,   provavelmente);   plano   a   médio   e   longo   prazos   deve   estar   conexo   com   da   
2ª   edição,   com   o   orçamento   geral   e   estrutura   da   associação   e   com   as   perspectivas   
futuras   de   captação,   para   evitar   descontinuidade   em   edições   posteriores,   que   devem   
ser   pensadas   tanto   via   ICMS   quanto   IRPJ.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):R$246mil   -   abaixo.   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$295mil   



  
  
  

1.5.2   -   Projeto   Parque   Bike   -   Ano   II   (MEIE)   
Mecanismo:     MEIE:   Minas   Esportiva   (Lei   Estadual   de   Incentivo   ao   Esporte   de   MG)   
Realização:     Subsecretaria   de   Esportes   da   Secretaria   de   Estado   de   
Desenvolvimento   Social   (SUBESP)   de   MG.   
Principais   parceiros:    Granja   Marileusa   (apenas   cessão   de   local),Clovin   (PSE).   
Ainda   sem   parceiros   via   ICMS.   
Equipe   de   trabalho:    a   definir,   similar   à   edição   anterior.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:     elaboração   e   aprovação   para   captação.   
Posição   em   17/12/2020:   em   captação.   
Comentário   da   Diretoria:    boas   chances   de   fechar   com   grande   parceiro   via   ICMS   -   
será   preciso   atenção   quanto   a   custos   antes   bancados   via   Granja   Marileusa   (internet;   
manutenção   de   pistas;   energia,   água,   etc),   de   forma   a   manter   essa   receita   vinda   do   
parceiro   e/ou   complementar   com   outras   receitas,   mesmo   que   indiretas,   como   venda   
de   refrigerantes   (sugestão   do   conselheiro   Frappa).   Há   ainda   despesas   indiretas,   
ligadas   ao   dia-a-dia   da   manutenção   da   Associação,   referentes   a   despesas   nunca   
pagas   por   leis   de   incentivo.   Captações   abaixo   de   R$200mil   devem   manter   o   projeto   
como   inviável,   pela   baixa   remuneração   para   atividades   meio   (elaboração,   gestão,   
prestações   de   contas,   gestão   adm.   e   facilitadores).   
Saldo   conta(s)   bancária(s):0   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$300mil   
  

1.5.3   -   Projeto   Oficinas   e   Eventos   Saúde   &   Equilíbrio    
Mecanismo:     MEIE:   Minas   Esportiva   (Lei   Estadual   de   Incentivo   ao   Esporte   de   MG)   
Realização:     Subsecretaria   de   Esportes   da   Secretaria   de   Estado   de   
Desenvolvimento   Social   (SUBESP)   de   MG.   
Principais   parceiros:    Granja   Marileusa   (apenas   cessão   de   local),   Clovin   (PSE).   
Ainda   sem   parceiros   via   ICMS.   
Equipe   de   trabalho:    a   definir.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    elaboração   e   aprovação   para   captação.   
Posição   em   17/12/2020:    em   captação.   Já   contamos   com   TC   /   Termo   de   
Compromisso   de   R$135.000,00   e   repasses   iniciados   pela   Agronelli.   
Comentário   da   Diretoria:   projeto   dará   sequência   ao   Oficinas   Esportivas   S&E,   a   
ser   concluído   em   03/2021.    Por   hora   valor   garantido   em   captações   seria   
minimamente   suficiente   para   manutenção   de   oficinas   de   capoeira   e   jiu-jitsu   pra   
autistas   em   Uberaba.   Novas   captações   podem   permitir,   p.ex.,   retorno   de   oficinas   de   



BMX   Freestyle   e   de   jiu-jitsu   em   Uberlândia   e/ou   garantir   mais   tempo   às   oficinas   de   
Uberaba.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):   aprox.   R$60mil   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$150mil   

  
1.5.4   -   Projeto   Esporte   &   Liberdade   -   Ano   II   (LIE)   
Mecanismo:    LIE   -   Lei   de   Incentivo   ao   Esporte   
Realização:    Secretaria   Especial   do   Esporte   -   Ministério   da   Cidadania   -   Gov.   Federal.   
Principais   parceiros:    Maqnelson,   Clovin   (PSE).   
Equipe   de   trabalho:    a   definir.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    elaboração   e   aprovação   para   captação.   
Posição   em   17/12/2020:    em   captação.   
Comentário   da   Diretoria:    projeto   é   uma   opção   para   eventual   início   ou   continuidade   
de   oficinas   esportivas   de   BMX   Freestyle,   jiu-jitsu   e   capoeira,   mais   provavelmente   
entre   2022   e   2023,   em   especial   em   Uberlândia   e   Patos   de   Minas,   com   bons   
parceiros   potenciais   -   patrocinadores   e   ONGs.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):   aprox.   R$5mil   (não   conseguimos   acessar   extrato)   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$260mil   
  

1.5.5   -   Projeto   Bike   Saúde   &   Equilíbrio   
Mecanismo:    LIE   -   Lei   de   Incentivo   ao   Esporte   
Realização:    Secretaria   Especial   do   Esporte   -   Ministério   da   Cidadania   -   Gov.   Federal.   
Principais   parceiros:    Clovin   (PSE)   
Equipe   de   trabalho:    a   definir.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    elaboração   e   aprovação   para   captação.   
Posição   em   17/12/2020:    em   captação.   
Comentário   da   Diretoria:    1º   projeto   com   metodologia   mais   próxima   ao   original   de   
eventos   itinerantes   com   Clovin   aprovado   na   LIE   -   o   que   foi   um   dos   principais   
objetivos   da   fundação   da   associação   no   atual   CNPJ,   em   2012.   Foi   aprovado   em   
versão   de   aulas   itinerantes   e   aulas   continuadas   de   BMX   Freestyle/Estilo   Livre,   
comemorando   inclusive   a   inclusão   do   esporte   nas   Olimpíadas   de   2021.   Projeto   de   
metas   e   de   valor   ousados   para   a   Lei,   fica   de   certa   forma   como   reserva   para   
próximos   3   anos,   em   especial   para   eventuais   grandes   e   novas   captações   
capitaneadas   pelo   Clovin.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):0   /   Saldo   a   captar:   aprox.   716mil   



2) PROJETOS   CULTURAIS   
2.1   -   Projeto   Angel   Hair     
Mecanismo:    Lei   de   Incentivo   à   Cultura   
Realização:    Secretaria   Especial   da   Cultura,   Ministério   do   Turismo,   Governo   Federal.   
Principais   parceiros:    Instituto   Agronelli,   Alta   Genetics   e   Assoc.   Autistas   Laço   Azul.   
Equipe   de   trabalho:    Clovin   -   palestrante-acrobata   e   coordenador;   Karol   e   Pedro   
Cordeiro   /   Gilmar   Lima   e   Ariana   Luz   /   Dydy   -   dança   inclusiva;   Vanessa   Oliveira   
(instrutora   de   dança   a   PCDs)   e   Leonardo   Sprovieri   (instrutor   de   circo   a   autistas);   
Priscila   Gonçalves   -   assistência   de   produção;   Érika   Gonzaga   -   direção   artística.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    52   eventos   realizados,   maioria   em   Uberaba,   mas   
também   em   cidades   de   SP   e   GO,   com   apresentações   de   dança   inclusiva   e   
palestras-show   com   Clovin.   Realização   de   desenhos/produções   pelos   alunos   dos   
eventos.   Oficinas   inclusivas   oferecidas   na   ADEVIUDI   (Uberlândia)   e   na   Laço   Azul   
(Uberaba).   
Posição   em   17/12/2020:    execução   suspensa.   Realizados   82   eventos   entre   início   de   
2019   e   março   de   2020,   e   com   oficinas   com   recursos   já   captados   já   realizadas   até   
agosto   passado.   Entregues   1.000   livros   Pedroca   -   O   Menino   Que   Sabia   Voar,   para   
alunos   destaque   das   produções   propostas..   
Comentário   da   Diretoria:    projeto   em   vias   de   finalização,   com   remota   possibilidade   
de   novas   captações.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):R$8,71   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$70mil   

  
  

2.2   -   Projeto   Circo   Saúde   &   Equilíbrio   
Mecanismo:    Lei   de   Incentivo   à   Cultura   
Realização:    Secretaria   Especial   da   Cultura,   Ministério   do   Turismo,   Governo   Federal.   
Principais   parceiros:    aprovado   no   Edital   Bancoob   -   /Sicoob   Aracoop.   
Equipe   de   trabalho:    Clovin,   Susan   Kelli,   Alexander,   Priscila   e   outros   a   definir.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    sem   movimentação.   
Posição   em   17/12/2020:    em   captação.   
Comentário   da   Diretoria:    em   se   concretizando   captação   via   Edital,   correspondente   
a   cerca   de   40%   do   total,   será   possível   uma   série   forte   de   eventos   circenses   e   
palestras   em   cidades   não   atendidas   por   outros   projetos   de   eventos   da   equipe.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):0   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$262mil   
  
  



2.3   -   Projeto   Circo   de   Todo   Mundo     
Mecanismo:    Lei   Estadual   de   Incentivo   à   Cultura   de   MG   -   LEIC   MG   
Realização:    Secretaria   de   Estado   de   Cultura   e   Turismo   -   Governo   Estadual.   
Principais   parceiros:    não   há.   
Equipe   de   trabalho:    a   definir.   
Realizações   08/2019   a   07/2020:    renovação   de   prazo   de   captação.   
Posição   em   17/12/2020:    em   captação.   
Comentário   da   Diretoria:    viabilidade   do   projeto   ainda   em   análise.   
Saldo   conta(s)   bancária(s):0   
Saldo   a   captar:   aprox.   R$262mil   
  

3) DOCUMENTOS:   
3.1   -   Balanço   Contábil   e   Demonstrativo   de   Resultados   2019   -   vide   Anexo.   
3.2   -   Relação   de   Associados   atualizada   
  

RELAÇÃO   DE   ASSOCIADOS   ATIVOS   -   INSTITUTO   SAÚDE   E   EQUILÍBRIO   
-   07/02/2020   

NOME   
Vínculo   como   Sócio   
Amigo   Colaborador   

Confirmação   como   
Sócio   Ativo   CONTATO   

Adans   Braz   Carneiro   Funcionário   via   whatsapp   34-   991287132   

Alessandro   Luciano   Costa   Funcionário   via   whatsapp   34-92630911   

Alexander   Reinaldo   Coronel   Conselheiro   Fiscal   titular  via   whatsapp   34-   84048250   

Alexandre   Frappa   
Conselheiro   Fiscal   

suplente   via   whatsapp   34-92627556   

Celso   A.   Alves   da   Silva   Diretor   Esportivo   via   whatsapp   34-97774678   

Celso   A.   Alves   da   Silva   Junior   diversos   via   whatsapp   9639-1736   

Clovison   E.   A.   Gonçalves   Diretor   Geral   via   whatsapp   9991-7669   

Cristiano   Leal   de   Moraes   diversos   via   whatsapp   34-34-99154277  

Ênia   Jacirema   Landim   Conselheira   Fiscal   titular  via   whatsapp   34-96459351   

Gilberto   José   Ribeiro   Ex-Funcionário   via   whatsapp   34-91279929   

Gilmar   Lima   diversos   via   whatsapp   34-92951942   

Jardel   Santos   Silva   diversos   via   whatsapp   34-99047486   

Kamila   Pires   Santos   Voluntário   via   whatsapp   9696-1529   

Leandro   Alves   Ramos   diversos   via   whatsapp   34-96608011   

Lindomar   A.   Ramos   Junior   Conselho   fiscal   suplente  via   whatsapp   34-99119066   

Mayron   Engel   Rosa   Santos   ex-oficineiro   via   whatsapp   34-988592678   

Miralva   de   Oliveira   Silva   Voluntária   via   whatsapp   3226-7160   

Priscila   Gonçalves   de   Souza   
Lima   diversos   via   fone   99972-8065   

Sonia   Helena   Ricetto   de   Lima   Conselheira   Fiscal   titular  (Corpo   Diretivo)   9992-9484   

Susan   Kelli   L.   Borba   Diretora   Cultural   via   whatsapp   34-93045364   



3.3   -   Telas   de   acesso   às   leis   de   incentivo,   com   projetos   do   Instituto.   
  

PROJETOS   MINAS   ESPORTIVA   /   LEI   ESTADUAL   DE   INCENTIVO   AO   ESPORTE   
TELA   DE   TRABALHO   DOS   PROJETOS   /   PROGRAMA   DO   GOVERNO:   

  

  
  
  
  
  



PROJETOS   LIE   -   LEI   DE   INCENTIVO   AO   ESPORTE   
(Não   inclui   telas   dos   projetos   UDIBIKE   -   anos   II   e   III,   pois   o   sistema   SLIE/internet   onde   eram   
tratados   foi   excluido   /   substituído   pelo   Ministério   da   Cidadania). 

  
  
  

PROJETOS   LEI   DE   INCENTIVO   À   CULTURA   -   FEDERAL   
  

  
  



  

  
  
  

LEI   ESTADUAL   DE   INCENTIVO   À   CULTURA   DE   MG   

  
  

SALDO   CONTA   RECURSOS   PRÓPRIOS:   

  


