
LEI MUNICIPAL N° 2.683/11 - de 03 de novembro de 2011 

“Dispõe sobre alteração do art. 5º e de seu §2º, da Lei 2.597 de 16 de 

abril de 2010, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º- O artigo 5º e seu §2º, da Lei 2.597 de 16 de abril de 2010 passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art.5º - O conselho Municipal do Meio Ambiente será composto por 12 (doze) 

membros titulares e 12 (doze) membros suplentes, sendo 6 (seis) titulares e 6 (seis) 

suplentes do poder público e 6 (seis) titulares e 6 (seis) suplentes  representantes da 

sociedade civil e movimentos populares, como a seguir: 

I - um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

III – um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 

IV – um representante da Secretaria de Obras; 

V – um represente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

VI – um representante da Câmara Municipal; 

VII – um representante do Setor Industrial e/ou Comercial; 

VIII – um representante do Setor Agropecuário; 

IX – um representante de Movimento social ligado à área de meio ambiente; 

X – um representante da OAB/GO, Subseção de Goiatuba; 

XI – um representante de entidades filantrópicas; 

XII- um representante ligado ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura”. 

§ 1º ..................................................  

 

“§ 2º - Os conselheiros que aludem os incisos VI a XII deste artigo, e seus 

respectivos suplentes, serão designados pelo prefeito, mediante indicação dos órgãos 

e entidades ali mencionadas”. 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições  em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos três dias do mês de 

novembro do ano dois mil e onze (03/11/2011). 

 

 

 

 
MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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