
LEI Nº. 2079 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017. 
 
 
 

“Altera dispositivos da Lei nº 906, de 23 de setembro 
de 2011 que Institui o Conselho Municipal de Esportes 
e Lazer, cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer e 
dá outras providências”. 

 
 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei Orgânica, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica alterado o artigo 5º da Lei 906, de 23 de setembro de 2011, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Esportes e Lazer compõe-se de 06 (seis) membros 
e seus respectivos suplentes, na seguinte proporcionalidade paritária: 
 
§1º 03 (três) representantes do Poder Público local, sendo todos membros indicados 
pelo Executivo, sendo: 
 
a)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes; 
b) 1(um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 
Social;  

       c)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação.  
 
§2º 03 (três) membros da sociedade civil, os quais serão nomeados pelas seguintes 
entidades: 
 
a) 1 (um) representante do Operário Futebol Clube; 
b) 1 (um) representante da Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio Abaixo;  
c) 1 (um) representante da APAE.  
 
§3º Cada representante terá um suplente com plenos poderes para substituí-lo 
provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no caso de 
vacância da titularidade. 
 

Art. 2º - Fica alterado o artigo 7º da Lei 906, de 23 de setembro de 2011, que passa a vigorar com 
a seguinte redação 
 

        Art. 7º - O Conselho Municipal de Esportes e Lazer tem a seguinte estrutura: 
 
        I – Presidência; 
        II – Vice-Presidência; 



        III – Secretário; 
        IV – Plenário; 

 
   Parágrafo único: Em suas ausências e impedimentos, o presidente será substituído 

pelo vice-presidente e no impedimento deste pelo secretário; 
 
 
Art. 3º -  Fica alterado o Caput do artigo 8º da Lei 906, de 23 de setembro de 2011, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Esportes e Lazer reunir-se-á trimestralmente, e 
extraordinariamente quando convocado pela executiva ou maioria de seus membros 
(metade mais um), mediante manifestação escrita ou por meios de comunicação 
digital (que comprovem a convocação), com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas. 
 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de outubro de 2017. 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


