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Reativada pela atual gestão, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude (SMELJ) está passando por reestruturação. Segundo a secretária da 
pasta, Natália Lacerda Faria, houve a reintegração de servidores efetivos que 
estavam trabalhando em outras secretarias; composição do quadro deficitário; 
concepção e implantação de processos de gestão (fluxogramas) e elaboração de 
minuta de alteração da Lei nº 5134/2019 para reforma da estrutura administrativa 
da Prefeitura. Houve também o diagnóstico da infraestrutura dos equipamentos 
esportivos e de lazer no município: foram realizadas visitas técnicas para 
levantamento dos dados; atualização do mapa georreferenciado (com o apoio da 
SMDU); elaboração e envio do plano de obras à SMOTT; e início da regularização 
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Ginásio Poliesportivo. 

Para conseguir a regulamentação da Lei de Incentivo Municipal, Bolsa Atleta 
e Fundo Municipal do Esporte, a SMELJ está trabalhando na Regularização do 
Conselho Municipal de Esporte (Comespi). Houve reunião entre representantes do 
Ministério Público, SMELJ, PGM e Comespi; cessão de sala e de secretária-executiva 
para apoio ao conselho e organização de eleição em formato virtual, marcada para 
este mês. 

Outros pontos que estão sendo trabalhados pela equipe da SMELJ são a 
elaboração de projetos e a busca pela captação de recursos complementares. No 
momento, há oito projetos apresentados requisitando emendas parlamentares; três 
emendas recebidas (para melhoria de espaço de esporte e lazer no Alto Barbacena, 
bairro Pedreira; instalação de três academias ao ar livre e aquisição de dois kits 
esportivos) e uma emenda em execução (fase de processo licitatório): realização 
do Campeonato Regional de Futebol Máster e Sub-17 (evento será realizado 
quando possível, devido à pandemia). Também foi criado o termo de referência 
para contratação de projetos por meio das Leis de Incentivo. 

A SMELJ iniciará as discussões para concepção da Política Municipal de 
Esporte e Lazer. O documento inicial será consolidado a partir do “Ciclo de 
Debates”: serão oito encontros virtuais com início previsto para abril deste ano. 
Também será elaborado termo de referência para contratação do Diagnóstico do 
Esporte e Lazer. Quanto ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, serão definidas as 
ações programáticas com elaboração de todos os programas/projetos com 
levantamento de custos. 

Natália Faria apontou ainda as parcerias com outras secretarias municipais e 
instituições para execução de alguns projetos. A praça do PAC, no Fênix, está 
aguardando a CEF para abertura de nova licitação; o projeto de implantação da 
pista da Unifei será revisto pela SMOTT e o estudo de viabilidade financeira ficará a 
cargo da SMDECTIT. A criação dos Centros de Iniciação ao Atletismo no Premem e 



Fio de Ouro será feita por meio de parceria com AITA (em andamento). Está em 
execução a revitalização do espaço de lazer no bairro Juca Batista, em parceria com a 
Itaurb. 

As demais ações desenvolvidas pela secretaria são a restauração da iluminação 
no Centro de Iniciação e Treinamento de Ginástica de Trampolim; reativação do 
Programa Vida Ativa e lançamento do Programa Academia ao Ar Livre em formato 
virtual (previsto para iniciar em abril/21). 


