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CEM

CHAMADA PÚBLICA CEMIG 01/2021 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS APROVADOS VIA LEI FEDERAL E 

ESTADUAL (MG) DE INCENTIVO AO ESPORTE 

 

RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2021 (4T21) 

 
 Conforme informado no item 7 do edital de chamada pública 01 

2021, a Cemig divulga abaixo a lista dos projetos selecionados a serem 

patrocinados pela Companhia em 2021. 

Nesta chamada pública, a Companhia analisou mais de 170 

projetos. Os critérios utilizados, conforme edital, englobaram aspectos 

objetivos avaliados por um comitê especialmente designado. É 

importante salientar que os editais possuem objetivos específicos que não 

esgotam todas as possibilidades de intervenção. 

 No que tange à distribuição dos recursos da lei estadual de 

incentivo ao esporte de 2021, apesar dos esforços por parte da Cemig 

para melhorar o processo, informamos que, pela primeira vez, o limite de 

recursos disponíveis para destinação definido pela lei estadual de Minas 

Gerais foi atingido em novembro, fato que impossibilitou à Companhia e 

a outras empresas destinar os recursos neste ano. Contudo, a Cemig 

realizará aportes trimestrais a partir de 2022, mitigando assim o risco de 

recorrência deste fato. Portanto, para o 4T21, foram destinados apenas 

recursos da lei federal de incentivo ao esporte. 

 Os projetos inscritos que pleitearam recursos do 4T21 

permanecerão elegíveis para a destinação dos recursos federal e 

estadual nos próximos trimestres de 2022, conforme edital 01/2021, não 

sendo necessário que realizar nova inscrição. 

Agradecemos aos proponentes pelo tempo dedicado a participar 

do processo seletivo. Entendemos que todos os participantes estão 

engajados em realizar transformações positivas e construir uma 

sociedade mais justa e melhor. 

 
NOME DO PROJETO INSITUIÇÃO 

CESTA NA EDUCAÇÃO - ANO II 
AEDEC BRASIL - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO CULTURAL 

ESCOLA DE ESPORTES MONTES CLAROS 
AEESB - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E 

SOCIAL DO BRASIL 

ESPORTE INSPIRANDO O FUTURO ASSOCIAÇÃO ARGOS 

JOGUE COMO UMA GAROTA - ANO II 
INEEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

MINAS PARADESPORTO: CONTAGEM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO PARADESPORTO 

NATAÇÃO PARALIMPICA - PRAIA CLUBE II PRAIA CLUBE 

NÚCLEO IBIS: ESPORTE VALE CIDADANIA IBIS - INSTITUTO BRASIL IGUALDADE SOCIAL 

UBERLÂNDIA FUTSAL SOCIAL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL UBERLÃNDIA 

 


