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função e poderá ser substituído a
qualquer tempo pela auto ridade
co mpetente.
Art. 4º - Esta Instrução de Serviço entra em vigo r na data da sua
publicação e expira auto maticamente quando do vencimento do
prazo do contrato.
Vitória (ES), 29 de Novembro de 2011.
Silvana Gallina
Diretora Presidente
Protocolo 84413
______________________________________
INST RU ÇÃO
DE
S ER VI ÇO
N.º0644-P DE 29 DE NOVEMBRO
DE 2011
A DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 10,
inciso VII do Decreto nº 1.583-R,
de 18/11/2005;
R E S O L V E :
CESSAR o co ntrato administrativo de prestação de serviço em caráter temporário, de aco rdo com
a C láusula Décima Alínea “a”, e
co m a Lei C omplementar nº 559
de 30/06/2010, DOE 01/07/2010.
CARGO/NOME DO SERVIDOR/A
PARTIR DE:
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
AZ EN C LE VER
G ATT E
F IL HO
22/11/2011
FLÁVIO DIAS
24/11/2011
Vitória (ES), 29 de Novembro de 2011.
Silvana Gallina
Diretora Presidente
Protocolo 84416
______________________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º
0640-P DE 29 DE NOVEMBRO DE
2011
A DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 10,
inciso VII do Decreto nº 1.583-R,
de 18/11/2005;
R E S O L V E:
TORNAR PÚBLICO a desistência
do candidato ao cargo de Agente
Socioeducativo , processo sele tivo edita l nº 004 /20 11 Região Norte - Linhares, designado tempo rariamente conforme a
Instrução de Serviço Nº 0619-P de
22/11/2011, publicada no DIO/ES
de 25/11/2011.
NOME DO SERVIDOR
CLASSIFICAÇÃO
LUIZ C ARLOS LIMA SANTOS
21
Vitória (ES), 29 de Novembro de 2011.
Silvana Gallina
Diretora Presidente
Protocolo 84408
______________________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º
0641-P DE 29 DE NOVEMBRO DE
2011
A DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 10,
inciso VII do Decreto nº 1.583-R,
de 18/11/2005;
R E S O L V E :
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CESSAR o co ntrato administrativo de prestação de serviço em caráter temporário, de aco rdo com
a C láusula Décima Alínea “b”, e
co m a Lei Co mplementar nº 425
de 12/12/2007, DOE 13/12/2007.
CARGO/NOME DO SERVIDOR/A
PARTIR DE:
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
MA RIA DE LO URDES TE IX EIRA
NEVES
23/11/2011
NATHÁLIA AMARAL EMMERIC H
23/11/2011
MARC ILENE MENDONÇA OLIVEIRA
25/11/2011
RIC ARDO ALMENARA RAMOS
24/11/2011
Vitória (ES), 29 de Novembro de 2011.
Silvana Gallina
Diretora Presidente
Protocolo 84412

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
- SEAMA RESOLUÇÃO CONSEMA
Nº 004/2011
Reformula o Regimento Interno d o C onselho Es ta dua l de
Meio Ambiente – CONSEMA e
do s Conse lho s Reg io nais de
Meio Ambiente - CONREMAs.
O Co nselho Estadual de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições
le gais , es pec ialm ent e da quelas
previstas na Lei Co mplementar nº
152, de 16 de julho de 1999, alterada pelas Leis C o mplementares
413/2007 e 513 de 2009, bem
co mo no Dec ret o Es tad ua l nº
1.447-S, de 25 de outubro de 2005,
e em seu Regimento Interno, em
sua 3ª Reunião Extraordinária, realizada às 14:00 horas do dia 19
de Outubro de 2011, no auditório
Paulo C esar Vinha, lo caliz ado na
sede da SEAMA/IEMA, C ariacica/
ES, delibero u no s seguintes termos:
RESOLVE:
Art. 1º. Apro var a reformulação
do Regimento Interno do Co nselho Estadual de Meio Ambiente –
CONSEMA e dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente – C ONREMAs, confo rme texto anexo.
Art. 2°. Encaminhar o texto aprovado para homo lo gação , por decreto, do Governador do Estado.
Art. 3º. Apó s a publicação do Decreto que ho mo lo gar o texto de
refo rmulação do vigente Regimento Interno , res tará revo g ada a
Reso lução C ONSEMA nº 003/1999.
Cariacica, 19 de Outubro de 2011.
PAULO RUY VALIM CARNELLI
Presidente do CONSEMA
Protocolo 83988
__________________________________
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE CO NS E M A
CONSELHO REGIONAL DE
MEIO AMBIENTE – CONREMA
CAPÍTULO I
OBJETIVO, FINALIDADE E
ATRIBUIÇÕES

Seção I - Do objetivo
Art. 1º - Este Regimento estabelece as normas de organização e
funcio namento do Conselho Estadual do Meio Ambiente - C ONSEMA, e dos Conselhos Regionais de
Meio Ambiente – C ONREMAS, que
serão designados pela expressão
Conselhos, quando as disposições
deste Regimento lhes fo rem co muns.
Parágrafo único. Para efeito s previstos neste Regimento, entendese por:
I - C o nselho Es tadual d e Me io
Ambiente - CONSEMA - órgão colegiado de deliberação superio r,
co m atuação de âmbito estadual,
e de dirimir controvérsias entre os
Conselhos Regionais de Meio Ambiente, tendo suas atribuições previstas em no rmas legais.
II - C onselho s Regionais de Meio
Ambiente - C ONREMAS - órgão s
co legiados de deliberação superior, de atuação regional e com jurisdição restrita às bacias hidro gráficas especificadas em normas legais, identificado s por região como
C ONREMA I, C ONREMA II, CONREMA III, C ONREMA IV e C ONREMA V.
Seção II – Da finalidade
Art. 2º - Os Conselhos são órgãos
colegiados co nstituídos paritariamente por representantes da Sociedade C ivil que tenham representatividade na comunidade, por
representantes do Seto r Empreendedo r, e po r representantes da
Administração Pública, tendo caráter consultivo, deliberativo, no rmativo e recursal, com finalidades e
competências previstas em normas legais.
Seção III – Das atribuições
Art. 3º - São atribuições dos Conselhos:
I - propor diretrizes e acompanhar
a política de conservação, preservação e melho ria do Meio Ambiente;
II - o pinar e deliberar so bre as
no rmas e padrões estaduais de
avaliação , co ntrole e manutenção
da qualidade do Meio Ambiente;
III - estabelecer diretriz es para a
defesa dos recursos e ecossistemas naturais do Estado;
IV - propor a criação de unidades
de co nservação;
V - estimular a pesquisa científica
nas áreas de preservação e co nservação do meio ambiente e de
recurso s naturais;
VI - estimular atividades educativas, de do cumentação e de divulgação no campo da conservação,
preservação , melhoria e recuperação da qualidade ambiental;
VII - apreciar e deliberar parecer
técnico da SEAMA decorrente da
análise de Estudo s de Imp acto
Ambiental e respectivo Relató rio
de Impacto Ambiental - EIA/RIMA,
podendo apresentar reco mendações em prazo máximo de 30 (trinta) dias, após fo rmalmente co nvocado por seu presidente;
VIII - decidir, em Segunda instância, sobre recurso s, ato s e penalidades aplicadas pelo s órgão s integrantes do Sistema Estadual do
Meio Ambiente, no nível estadual.
IX - propo r mecanismos de desen-

vo lvimento limpo co m o o bjetivo
de estabilizar as concentrações de
gases de efeito estufa na atmo sfera num nível que impeça uma
interferência perigosa no sistema
climático causada po r mo dificaçõ es pro vocadas pelo homem no
meio ambiente;
X - estimular a redução das emissões de gases poluentes nas várias atividades eco nô micas, incentivando as seguintes ações básicas:
a) reforma de setores de energia
e transportes;
b)
promoção do uso de
fo ntes energéticas reno váveis;
c) limitação das emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos;
d)
pro teger f lo restas e
outros sumidouros de carbono;
XI - incentivar os diversos setores
da eco no mia na pesquisa e adoção de modelos de desenvolvimento sustentável;
XII – outras atribuições e competências fixadas em normas legais.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO
SEÇÃO I – Da estrutura
Art. 4º - Os C o nselho s, para o
exercício de suas funçõ es, po ssui
a seguinte estrutura básica:
I – Plenário;
II - Secretaria Executiva;
III - Câmaras Técnicas.
SEÇÃO II - Do Plenário
Subseção I – Da composição e
mandato dos membros
Art. 5º - O Secretário de Estado
de Meio Ambiente e Recurso s Hídricos será o Presidente dos Conselhos, po dendo ser substituído ,
caso ausente em reunião plenária,
pelo Subsecretário da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídrico s - SEAMA.
§1º. No caso de vacância ou inexistência do cargo de Subsecretário da SEAMA, o Secretário de Estado designará um substituto para
presidir a reunião, dentre o s ocupantes de cargos comissionado s ou
de pro vimento efetivo da SEAMA
ou do IEMA.
§2º. Não sendo po ssível a ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterio r, assumirá a presidência, o co nselheiro mais idoso,
po dendo, ainda, o Plenário decidir
so bre a indicação do C onselheiro
que presidirá a reunião, por vo to
da maioria simples dos presentes.
Art. 6º - Os Conselhos contarão
com o apo io de uma Secretaria
Executiva e terão suporte técnico,
jurídico e administrativo da SEAMA.
Art. 7º - As decisões do Conselho
serão tomadas pelo Plenário, cuja
matéria, sujeita à votação, enquadrar-se-á da seguinte forma:
I - MOÇÃO - manifestação de qualquer naturez a relacio nada com a
temática ambiental.
II. RESOLUÇ ÃO – quando se tratar de decisão vinculada a diretriz es e no rmas técnicas ou jurídicas, critérios e padrõ es relativo s
à proteção ambiental e ao uso sus-
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tentável do s recursos ambientais;
III. DELIBERAÇ ÃO – representa a
vontade majoritária dos Conselheiros. É o ato ou efeito de decidir
sobre assunto, matéria ou pro cesso submetido à análise do Co nselho, que não trate de normatiz ação.
Parágrafo único . As Reso luçõ es,
Deliberaçõ es e Moções serão datadas, numeradas em ordem distinta e identificadas po r o rigem
cabendo ao Secretário Executivo
corrigi-las, ordená-las e indexá-las
e, depo is de referenda das pelo
Presidente do Co legiado, remetêlas para publicação no Diário Oficial do Estado , no praz o máximo
de 15 (quinze) dias.
Art. 8º - A Plenária do s C onselho s tem sua compo sição estabelecida por Decreto Estadual.
§ 1º - O mandato dos C onselheiros será de dois anos, permitida a
reco ndução .
§ 2° - Para efeito de contagem de
tempo previsto no §1º e para a
reco ndução , se rá co mputado e
co nsiderado o tempo em que o
Co nselheiro estiver, sob qualquer
título , substituindo membro titular
ou suplente.
§ 3º - Será afastado dos C onselhos o membro representante de
qualquer entidade que tenha faltado a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, em
período anual, coincidente com o
exercício civil, sem justificativa.
§ 4º - Considera-se justificativa os
co municado s fo rmais à Secretaria
Executiva, desde que tenham sido
encaminhado s antes do ho rário
previsto para o início da reunião,
por escrito , preferencialmente por
via digital ou por ofício devidamente protocolado junto à SEAMA.
§ 5º - A Entidade que esteja enquadrada no § 3º deste artigo , e
no § 3º deste artigo, será notificada em praz o estabelecido pelo Presidente do C olegiado, não superior a trinta dias, para indicar novo
membro representante.
§ 6º - - Enquanto a entidade ausente no s C o nselhos não indicar
novo representante, o quorum mínimo para funcio namento dos mesmos será calculado sem contar com
a respectiva entidade.
§ 7º Caso a entidade formalmente
notificada, não atenda a convocação para indicar membro titular ou
suplente, no prazo máximo de, de
30 (trinta) dias, contados a partir
da data do recebimento da notificação, o Presidente declarará, em
reunião plenária ordinária, a vacância, e no ticiará o fato ao Governador do Estado para substituição da entidade, respeitando o critério de representação paritária.
Art. 9º - C ada membro titular dos
Conselhos terá um suplente que o
substituirá em caso de impedimento.
§ 1º - As designações o u indicações dos membros dos C onselhos,
feitas pelo Poder Público, pelo Setor Empreendedor e pela Sociedade C ivil Organizada, serão publicadas na fo rma de Resolução, no
Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os representantes da Administração Pública serão indicado s

pelos titulares das pastas.
§ 3º - Caberá ao Presidente dos
Co nselho s dar posse ao s Co nselheiro s e respectivo s suplentes,
mediante assinatura em livro próprio .
§ 4º - Se algum Co nselheiro deixar de tomar posse no dia marcado , po derá apresentar-se, para
esse fim, na Secretaria Executiva
do C onselho ou aguardar a próxima reunião plenária.
§ 5°. Enquanto o Conselheiro não
fo r empossado, o funcio namento
dos Conselhos será calculado sem
co ntar o quórum com a entidade
que representa.
Subseção II – Das reuniões
plená rias
Art. 10 – Os Conselhos reunir-seão, trimestralmente, em caráter
o rdinário e, extraordinariamente,
sempre que co nvo cado po r seu
presidente o u atendendo à iniciativa de 2/3 (dois terços) de seus
membro s, podendo ser, preferencialmente, na sede do Órgão Ambiental Estadual o u, excepcionalmente, em outros municípios a critério de seus membros.
§ 1º. A co nvo cação da reunião
poderá ser feita para mais de um
dia.
§ 2º. Para o início da reunião será
verificado o quórum e, caso o mesmo não seja alcançado em até
quinze minutos, podendo ser prorrogado por igual tempo do horário
previsto , a reunião será suspensa, designando-se nova data.
§ 3º. A Secretaria Executiva identificará a(s) entidade(s) ausente(s)
e que não justificar am sua( s)
ausência(s) na reunião que foi suspensa, devendo notificá-la(s) para
ciência.
§ 4º. A reunião ordinária será realiz ada no praz o mínimo de 10
(dez) dias úteis, e a extraordinária, no prazo mínimo de 03 (três)
dias úteis, co ntado s a partir da
co nvocação.
§ 5º. A co nvocação deverá ser realizada em expediente destinado
a cada conselheiro , titular e suplente, co ntendo dia, ho ra e local
da reunião , além do s seguintes
do cumento s:
a) pauta da reunião co m indicação dos assuntos a serem objeto
de decisão;
b) minuta da ata da reunião anterior;
c) có pia das Resoluçõ es, Deliberaçõ es e Moções aprovadas na reunião anterio r;
d) minuta das Resoluçõ es e moções a serem aprovadas;
e) quaisquer outro s do cumento s
que fo rem o bjeto de apreciação
pelo Co legiado .
§ 6º. As pautas serão preparadas
pela Secretaria Executiva e aprovadas pelo Presidente, devendo
delas constar como itens, no mínimo, o seguinte:
a) verificação do quórum;
b) apresentação e votação da minuta da ata de reunião anterior;
c) leitura do expediente, das comunicações e da Ordem do Dia;
d) discussõ es e deliberações;
e) informes gerais;
f) encerramento.

§ 7º. Em caso de impedimento do
Conselheiro titular, terá este a respo nsabilidade de informar ao seu
respectivo suplente sobre a necessidade de comparecimento à reunião designada.
§ 8º. A so licitação de inclusão de
matérias e emendas na pauta da
reunião deverá ser previamente
remetida pelos Co nselheiros à Secretaria Executiva, sendo igual o
procedimento a ser adotado pelo
Presidente de Câmara Técnica.
Art. 11 - As reuniões, o rdinárias
e extraordinárias dos Conselho s e
das Câmaras Técnicas somente
serão realiz adas se registrado o
quórum de número igual ou superior à metade mais um do total de
seus membro s.
Parágrafo único. O quorum previsto no caput deste artigo deverá ser
verificado, também, antes de iniciar a votação da matéria, devendo o processo de votação ser suspenso se, a qualquer tempo , não
fo r verificada a presença de metade mais um dos membros.
Art. 12 - As reuniões dos Conselhos serão públicas, não cabendo
exceção .
Parágrafo único . A participação
pública se efetivará pela permanência como o uvinte, sem direito
à vo z e vo to, salvo os casos previstos neste Regimento.
Art. 13 - O(a) Secretário(a) Executivo , o (a ) C o o rd ena do r( a)
Jurídico(a) e o(a) Coordenado r(a)
Técnico(a) deverão se fazer presentes em todas as reuniões o rdinárias e extraordinárias dos Co nselhos, salvo nos casos em que
ho uv er mo tivo justificado para
ausência.
Art. 14 - As reuniões dos Conselhos durarão o tempo necessário
à apro vação do s assuntos incluído s na pauta dos trabalhos, não
podendo, entretanto, exceder a 03
(três) horas diárias contínuas, cabendo uma pro rrogação por tempo a ser decidido pelo Plenário ,
mediante apro vação de 2/3 do s
membros presentes.
Parágrafo único. O Plenário poderá decidir pela co ntinuidade da reunião a ser realiz ada em dia po sterio r, a fim de esgo tar a matéria
cuja apreciação já tenha sido iniciada, mediante aprovação de 2/3
dos membros presentes.
Art. 15 - O ponto incluído em pauta e que não for discutido na reunião , quando não se tratar de matéria urgente e não fo r alegado
prejuíz o pela parte interessada,
será incluído , obrigato riamente,
como primeiro po nto de pauta da
pró xima reunião .
Art. 16 - Qualquer C o nselheiro
po derá, mediante justificativa, requerer ao Plenário urgência na discussão de algum assunto pautado,
que será submetido à votação.
Parágrafo único. Para os efeitos previstos no caput deste artigo, somente será considerada “regime de urgência’” a matéria que, examinada
objetivamente, evidencie necessidade de ser tratada como prioridade,
de forma que, caso não seja prioritariamente apreciada, resulte em
grave prejuízo, perdendo sua oportunidade, eficácia e aplicação.

Subseção III – Das
competências do Presidente
Art. 17 - Ao Presidente do Plenário dos Co nselho s compete:
I - presidir as reuniõ es e fazer as
co municações pertinentes;
II - co nvo car as reuniõ es ordinárias e extrao rdinárias, definindo
datas, pauta de trabalho levando
sempre em consideração a matéria encaminhada à Secretaria Executiva, pelos Co nselheiro s, pelas
Câmaras Técnicas, bem como definir o local e ho rário das reuniões
plenárias;
III - decidir sobre as questõ es de
ordem, assegurando o cumprimento das mes mas, int erce dend o ,
quando necessário , em eventuais
prolongamentos do tempo de fala
previsto neste regimento;
IV - abrir e encerrar a reunião
plenária, o bservando e faz endo
observar normas legais vigentes e
as determinações deste regimento e, se couber, proceder à co nvocação da reunião seguinte;
V - determinar ao Secretário Executivo que submeta ao Plenário a
ata da reunião anterior para apreciação e aprovação da mesma;
VI - anunciar a o rdem do dia e
submeter à discussão e votação a
matéria dela co nstante, e pro clamar o resultado da votação;
VII - submeter à votação as matérias a serem decididas, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo -os, sempre que necessário, de fo rma fundamentada, e
exercer, ainda, o voto de qualidade, em caso de empate;
VIII - ordenar e assegurar o tempo e o uso da palavra, intervir e
advertir o s presentes para manter o bom andamento dos trabalho s;
IX - suspender reunião anteriormente convo cada, se julgar co nveniente, exceto aquela co nvocada extraordinariamente po r iniciativa da Plenária do Conselho;
X – suspender ou prorro gar a reunião após decisão do Plenário, conforme previsto neste Regimento;
XI - determinar os assunto s de
pauta e co nvidar para participar
das reuniõ es pessoas que possam
contribuir com informações relacionadas aos temas constantes das
mesmas;
XII - assinar os termos de abertura, Mo ções, Deliberações e Resoluções do Conselho, e ato s relativo s ao cumprimento e encerramento dos livros do Conselho, rubricando suas páginas;
XIII - determinar de ofício , o u a
requerimento de qualquer C onselheiro, a verificação do quórum em
qualquer fase dos trabalho s;
XIV - declarar prejudicadas pro posições e determinar seus arquivamentos, em face de suas rejeiçõ es o u de apro vação de o utra
com o mesmo objetivo;
XV - determinar a manutenção em
arquivos próprios dos precedentes
regimentais, para solução dos casos análogos;
XVI - manter a o rdem no recinto;
XVII - determinar a abertura de
sindicâncias para apurar fatos que
digam respeito ao Conselho;
XV III - a gir judicia lm ent e em
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nome do Conselho ad referendum
ou por decisão da Plenária;
XIX - propor a criação de Câmaras Técnicas e de C âmaras Técnicas Especiais cujos membros serão indicados na forma prevista na
legislação e neste Regimento;
XX – impor as penalidades e decla rar a perda da qua lidade de
Conselheiro do Co legiado, nos casos previstos neste Regimento Interno;
XXI - receber, despachar e encaminhar as correspo ndências, papéis e expedientes endereçado s
ao s C onselho s o u destes emanados;
XXII - representar o s C o nselho s
o u, no caso de impo ssibilidade,
indicar entre o s seus
componentes quem o faça;
XXIII - dar posse aos membros titulares e suplentes dos Conselhos;
XXIV - encaminhar ao Governador
do Estado, exposição de mo tivos
e informações de matéria de competência do Conselho;
XXV - proclamar o s resultados das
votações do s C onselho s, explicitando os votos favoráveis, contrários e as abstenções;
XX VI
–
de ter mina r
a o ( s)
Co nselheiro(s) que so licitar o pedido de vista, que apresente parecer fundamentado;
XXVII - exercer o utras tarefas
co rrelatas de o rdem administrativa, fundamentadas legalmente, e
no âmbito deste Regimento, quando ditadas pela co nveniência o u
interesse das atividades afetas à
Presidência ou aos Co nselho s;
XXVIII – o uvir e encaminhar as
dúvidas relativas a este Regimento, surgidas durante as reuniões da
Plenária;
XXIX - elaborar o relató rio anual
das atividades do s Conselhos e dar
ciência aos C olegiados, para, depois, encaminhá-lo ao Governador
do Estado;
XXX - cumprir e fazer cumprir este
Regimento , bem como as Reso luções e Deliberaçõ es do s Co nselho s;
XXXI - baixar diligências pro postas pelos Conselho s;
XXXII – zelar e delegar ao Secretário Executivo a guarda dos livros
e do cumentos pertinentes às atividades dos Co nselho s;
XXXIII - baixar instruçõ es administrativas necessárias ao bom funcio namento dos Conselho s;
XXXIV – encaminhar os assuntos
a serem avaliado s pelas Câmaras
Técnicas;
XXXV – informar aos Conselheiros,
po r so licitação da Plenária, sobre
recebimento e aplicação dos recursos públicos destinado s a área de
meio ambiente;
XXXVI – indicar um substituto integrante da estrutura funcional da
SEAMA, para o co ordenador técnico o u jurídico quando da ausência
dos mesmos;
XXXVII - exercer o voto de qualidade nos casos em que a votação
resultar em empate;
XXXVIII – pro po r a realização de
reuniões do CONSEMA, excepcionalmente, fora de sua sede.
Subseção IV – Das competências dos Membros

Vitória (ES), Quarta-feira, 30 de Novembro de 2011
Art. 18 - Aos membros dos Conselhos competem:
I - comparecer às reuniõ es previamente co nvo cadas;
II - debater a matéria em discussão constante na pauta;
III. - votar matéria co nstante da
pauta de reuniões;
IV. aprovar as Atas de reuniõ es;
V. requerer, por escrito e de forma
fundamentada, providências e esclarecimento s ao Presidente e ao
Secretário Executivo sobre assunto s pertinentes as atribuições e
co mpetências do s C onselho s;
VI. pedir vista de processo, mediante justificativa, de matéria ainda não julgada o u quando não tiver iniciado o processo de sua votação;
VII. estudar e relatar individualmente o u em C âmaras Técnicas
Permanentes e Especiais, os processos que lhe venham a ser distribuídos;
VIII. co mpo r o u indica r no mes
para C âmaras Técnicas;
IX. apresentar questão de o rdem
durante as reuniões, que poderá
ser deferida ou não pelo Presidente;
X. propo r temas e assuntos devidamente fundamentado s à apreciação e ação do Plenário, e, caso
apro vado, para inclusão em pauta, inclusive diligências;
XI. apresentar pro po stas de Mo ção ou Resolução , acompanhada
de exposição de motivos;
XII. propor ao Presidente do C olegiado , po r meio da Secretaria
Executiva, de fo rma fundamentada, o encaminhamento de so licitação para convo cação de reunião
extrao rdinária;
XIII. propor, quando couber, isoladamente ou em grupo, viagens
de inspeção o u de interesse para
as finalidades do C onselho;
XIV - propor alterações do Regimento Interno;
XV – solicitar o assesso ramento de
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, cuja apreciação do pedido será feita pelo
Plenário ;
XVI - propo r a inversão de pauta
e regime de urgência, apresentando justificativa;
XVII - solicitar, em qualquer mo mento , retirada de pauta de matéria de sua autoria, desde que a
mesma não tenha entrado em discussão ;
XVIII – delegar, a seu critério , a
uma pesso a presente na reunião
plenária, o uso da palavra para
manifestação do assunto em pauta;
XIX – solicitar, de forma fundamentada, a criação de Câmaras Técnicas;
XX – propor questão de decoro;
XXI - encaminhar po r escrito e
devidamente fundamentadas ao
(a) Presidente do s C onselhos todas as solicitações, pedidos e propo siçõ es.
Subseção V– Da pauta
e da ordem do dia
das reuniões plenárias
Art. 19 - Nas reuniões do Conselho será obedecida a seguinte o rdem de trabalho:

I - co nferência de quorum pelo
Secretário Executivo;
II - abertura da sessão e instalação da reunião pelo Presidente;
III - informes da Secretaria Executiva e do s expedientes recebido s e encaminhado s;
IV - apresentação e vo tação da
Ata de reunião anterio r;
V - leitura da pauta da reunião;
VI – apresentação para a mesa
dos requerimentos de regime de
urgência, pedido de inversão de
pauta e pedido de retirada da matéria de pauta, para aprovação do
Plenário ;
VII - discussão e votação das matérias inscritas para a Ordem do
Dia;
VIII - assunto s de ordem geral;
IX - encerramento.
§ 1º - A verificação da presença
dos C o nselheiros, para efeito de
determinação de quo rum inicial,
será feita por meio de lista de presença e, na sequência da reunião,
po r verificação no minal.
§ 2º - No decorrer da reunião, o
Conselheiro que se retirar antes do
término da mesma, deverá comunicar, o brigatoriamente, sua saída
à Presidência do Co legiado, passando a titularidade ao seu suplente, caso o mesmo esteja presente, devendo , para tanto , co nstar
em Ata a eventual substituição.
§ 3º - Qualquer C onselheiro po derá apresentar emendas à matéria em pauta, em proposição devidamente justificada, para apreciação do Plenário que deliberará
po r maioria simples.
§ 4º- Os assunto s e emendas para
serem discutidos devem ser encaminhado s antes da definição da
pauta da reunião plenária.
Art. 20 - Na apresentação da Ata
da reunião anterior para apro vação, se algum Co nselheiro alegar
falha o u inexatidão , o Secretário
Executivo dará as explicações ao
C onselheiro .
§ 1º - C aso per sistam dúvidas
quanto à aprovação da Ata, o mérito da questão deverá ser levado
à apreciação e decisão do Plenário , em reunião seguinte, devendo o Co nselheiro que suscitar a
inexatidão apresentar, por escrito,
o texto que entende ser correto,
cuja análise será feita pelo Secretário Executivo mediante co nsulta
no s registros da reunião.
§ 2º - Constará na Ata a ressalva
feita pelo C o nselheiro, autor da
reclamação .
§ 3º- A entidade ausente à sessão
anterio r não poderá pro po r alteraçõ es no conteúdo da Ata.
§ 4º- Da Ata constará a descrição
sucinta do s trabalhos de cada reunião plenária.
§ 5º - As reuniões plenárias serão
gravadas e as gravações arquivadas, pelo praz o mínimo de dez
ano s.
Art. 21 - Os debates obedecerão
às seguintes normas:
I - a fala do C onselheiro estará
condicionada à sua prévia solicitação, declinando seu nome e o da
Entidade que representa;
II - o C o nselheiro no debate de
cada matéria po derá falar pelo
tempo de 03 (três) minutos, po-

dendo se reinscrever, obedecendo
a lista de inscritos.
III - o auto r da matéria em discussão, ou o relator por este designado , só po derá intervir no s
debates para prestar no vos esclarecimentos, desde que instado a
fazê-lo po r solicitação própria da
Presidência do Co legiado, o u po r
solicitação de algum outro Co nselheiro ;
IV os esclarecimentos so licitado s de que trata o inciso anterior po derão , também, ser prestados por co mponentes da Secretaria Executiva, ou por membros das
C âmaras Técnicas.
Art. 22 - Os apartes so mente serão permitido s se o Co nselheiro
consentir, e serão incluídos no tempo de fala do conselheiro.
Parágrafo único - Não serão permitido s apartes ao s encaminhamentos de votação e às questões
de o rdem, bem co mo na fala da
Presidência.
Subseção VI – Do pedido
de vistas
Art. 23 - É facultado ao Co nselhe iro p edir vista do p ro ces so ,
mediante prévia justificativa, ao
final da discussão da matéria e
antes de iniciada a sua votação.
§ 1º - O pedido de vista na mesma matéria será co ncedido apenas uma vez a cada Conselheiro,
sendo que o praz o de sua concessão será dividido , pro po rcio nalmente, entre os Conselheiros que
o requisitarem.
§ 2º Em uma mesma matéria, novos pedido s de vista serão co ncedido s, desde que não seja para
C o nselheiro s representantes do
Segmento (Poder Publico ou Sociedade Civil ou Seto r Empreendedo r) que já pediu vistas anterio rmente.
§ 3º- A matéria, objeto de pedido
de vista, deverá ser restituída e
acompanhada de parecer escrito,
no prazo máximo de dez (10) dias,
salvo se a matéria for o bjeto de
pauta em reunião extraordinária.
§ 4º - Caso a matéria sob análise
tenha sua apreciação suspensa na
reunião em que fo i pautada po r
motivo de vista, deverá o Co nselheiro beneficiado apresentar po r
escrito seu parecer em tempo fixado pela presidência do Colegiado, para que o mesmo seja disponibiliz ado aos C o nselheiro s junto
com a convocação da reunião seguinte.
§ 5º - O Conselheiro que solicitar
vista e não apresentar seu parecer no prazo concedido, receberá
advertência por escrito do Presidente do C olegiado, co m cópia do
expediente endereçada à entidade que representa na Plenária.
§ 6º - A não apresentação do parecer no prazo fixado, resultará na
suspensão da instituição requerente para no vo pedido de vista na
reunião subseqüente.
§ 7º - A ausência de apresentação
do parecer não impedirá que a
matéria seja apreciada na reunião
seguinte.
Subseção VII – Do pedido
de retirada de pauta
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Art. 24 – É facultado ao proponente da matéria e à Presidência
da C âmara Técnica d e o rig em,
solicitar a retirada de pauta, devidamente justificada, uma única
vez , antes de iniciada a discussão
da matéria.
Art. 25 – É facultado aos demais
Conselheiro s solicitar a retirada de
pauta, d evidamente just ificada,
uma única vez, antes de iniciada a
discussão da matéria, cuja decisão
caberá ao Plenário por votação.
Art. 26 – Após o início da discussão da matéria, não serão co ncedidos pedidos de retirada de pauta.
Parágrafo único . A matéria retirada de pauta será incluída na pauta
da reunião subseqüente, ou em
outro praz o determinado pelo Plenário, e deverá estar acompanhado de parecer fundamentado.
Art. 27 - A Secretaria Executiva
ou o Conselheiro poderá, mediante justificativa, solicitar ao Plenário, no início da reunião , o sobrestamento da tramitação de pro cesso ou de matéria.
Subseção VIII–
Da questão de ordem
Art. 28 - São questões de o rdem
as situações decorrentes do não
atendimento ao dispo sitivo regimental, retardamento pro po sital
o u o bstrução ao seguimento do
mérito da questão em discussão,
bem como o não atendimento aos
tempos estabelecidos para os pronunciamento s em Plenário.
§ 1º - As questões de ordem, enunciadas no caput deste artigo, terão preferência, em caráter imediato, sobre quaisquer o utras, não
podendo o Presidente negar a palavra ao Co nselheiro que a so licitar para este fim.
§ 2° - C aberá a mesa decidir a
pertinência da fundamentação da
questão de ordem, no que concerne ao caput deste artigo.
§ 3º - As divergências so bre a existência de questão de o rdem serão
decididas pelo Plenário , que deverá vo tar sem proferir comentários.
§ 4º- O tempo dispo nív el para
apresentar à questão de o rdem
não po derá exceder a 03 (três)
minuto s.
Subseção IX – Da suspensão
da reunião plenária
Art. 29 - As reuniões poderão ser
suspensas pelo Presidente por conveniência, perturbação de ordem e
por solicitação justificada de qualquer Conselheiro, ouvindo previamente o Plenário , ou, ainda, po r
falta de quorum para votação , ou
outros motivo s impreteríveis que
importem nesta medida.
Subseção X – Da apreciação
e decisão sobre Parecer
e Recurso Administrativo
Art. 30 - A apreciação e decisão
so bre pareceres e recursos administrativos o riginado s das Câmaras Técnicas, e encaminhados pela
Secretaria Executiva, dar-se-á no
Plenário , da seguinte forma:
I - O Presidente dará a palavra ao
relato r da C âmara Técnica, que

apresentará o relatório no tempo
de 10 (dez) minutos, po dendo o
mesmo solicitar prorrogação até a
metade do tempo inicialmente estipulado, co ncedendo , também à
parte interessada, o mesmo tempo concedido;
II - Após a apresentação do relatório, o Presidente abrirá a discussão, possibilitando a cada C onselheiro pedir ao Relator ou à parte
interessada, esclarecimento que
necessitar o u apresentar sugestõ es, respeitando os praz os para
pro nunciame nto s es tabelec ido s
neste Regimento;
III - Encerrada a discussão, o Plenário entrará em regime de vo tação.
§ 1º – Po derá o C onselheiro declarar seu voto.
§2º - O Co nselheiro que desejar
que sua declaração de voto conste da Ata ou em anexo a esta deverá apresentar o texto por escrito ao Presidente, na mesma reunião plenária, que o encaminhará
ao Secretário Executivo para certificar em proto co lo o que lhe foi
apresentado , e anexar a Ata, o teor
do que foi solicitado.
§ 3º - Para efeito de referência em
Ata, os vo tos deverão ser dados
co m identificação da instituição ,
sendo registrado s na fo rma que
fo r am pr o fer ido s, co ns tand o a
quantidade do s votos “sim”, do s
votos “não” e o número das respectivas abstenções, que deverão
constar das Atas e serão registrado s pelo Secretário Executivo.
§ 4° - O C onselheiro que tiver dúvida quanto ao resultado da votação pro clamada, poderá requerer
verificação da contagem dos votos, independente de aprovação do
Plenário .
SEÇÃO III – Da Secretaria
Executiva dos Conselhos
Art. 31 - A Secretaria Executiva
dos Conselhos desempenhará atividades de apo io técnico, jurídico
e administrativo.
Art. 32 - A Secretaria Executiva
dos Conselhos será constituída por
um Secretário (a) Executivo , um
Co ordenador(a) Técnico (a) e um
Coordenado r(a) Jurídico(a), designados pela presidência do Conselho .
§ 1º - O Secretário Ex ecutivo ,
quando ausente na reunião plenária, será substituído por um do s
Co ordenado res Técnico ou Jurídico, a ser designado interinamente
pelo Presidente do C onselho.
§ 2º - A Secretaria Executiva e as
Co ordenadorias, referenciadas no
caput do artigo , serão exercidas,
o brigatoriamente, po r técnico de
nível superior.
§ 3º - Os processos para apreciação do Plenário e das C âmaras
Técnicas serão remetido s à Secretaria Executiva que o s distribuirá,
após conhecimento e determinação do Presidente do C ONSEMA.
Art. 33 - A Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recurso s Hídricos - SEAMA dará o necessário
apoio administrativo, jurídico e técnico em recursos humanos e materiais, para que a Secretaria Executiva dos Conselhos possa cum-

prir suas funções, sem prejuíz o da
colaboração dos demais Órgão s e
Entidades nele representado s.
Subseção I – Da competência
do Secretário Executivo
Art. 34 - Ao Secretário Executivo
dos Conselhos compete:
I - assesso rar os Conselhos e as
Câmaras Técnicas;
II - encaminhar ao s Co nselho s e
às C âmaras Técnicas todos os processos e expedientes de co mpetência destes;
III - encaminhar ao Presidente dos
Co nselho s parecer analisado pela
C âmara Técnica, para po sterio r
remessa ao Plenário do s C onselho s;
IV - elaborar as pautas de reuniões plenárias, submetendo -as ao
Presidente, encaminhando-as, posteriormente, aos respectivos membros do Co nselho , com antecedência mínima prevista neste Regimento, sob registro, via postal ou
o utro meio formal, inclusive po r
email;
V – encaminhar, ao s Co nselheiros
titulares e suplentes, a pauta e os
respectivo s documento s das reuniões ordinárias e extraordinárias,
obedecidos ao s praz os previstos;
VI - verificar o quo rum no início
de cada reunião e nas vo tações
do s C onselhos, que deverá constar na ata da respectiva reunião;
VII - redigir as Atas das reuniõ es
plenárias, pro videnciando o arquivamento após sua aprovação;
VIII – encaminhar ao Presidente
do Conselho as decisões dos Plenário s para assinatura e publicação;
IX – executar o devido arquivamento dos provimentos, recomendaçõ es, mo çõ es, deliberaçõ es e
reso luções aprovadas pelos Co nselhos;
X
–
so lic ita r
ao s (à s)
Coordenado res(as) Jurídico e Técnico a realização de estudos e pareceres, para atender as demandas do Presidente dos Conselho s,
do s Membro s ou dos Presidentes
das Câmaras Técnicas;
XI - controlar o arquivamento de
todo s os documentos oriundos dos
C onselhos e das C âmaras Técnicas;
XII - remeter os recursos administrativo s para o(s) C oordenadores Jurídico e Técnico para que
pro mo vam análise dos mesmos,
para posterior encaminhamento à
Câmara Técnica competente para
apreciação ;
XIII - receber o s pareceres das
C âmaras Técnicas e encaminhálos ao Presidente do s C onselho s
para inclusão da matéria em pauta;
XIV - promover as correções definidas pelo Plenário, o rdenar e indexar as Resoluçõ es, Deliberações
e Moções;
XV - co nvo car a s reuniõ es das
Câmaras Técnicas, atendendo ao
estabelecido no cro nograma de
reuniõ es deliberado pelo s membros das respectivas câmaras, ouvindo seus presidentes no que concerne às pautas das mesmas.
XVI - executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas

po r determinação do Presidente
do s C onselho s.
XVII – atender as so licitaçõ es feitas pelo s Co nselheiro s;
XVIII – pro videnciar o arq uivamento das gravaçõ es das reuniões plenárias.
§ 1º - Para instrução de processo
em tramitação no Conselho , desde que necessário , po derá o Secretário Executivo solicitar dos órgãos públicos competentes, os elemento s julgados necessário s.
§ 2º - A distribuição dos pro cessos obedecerá, salvo no s caso s de
prio ridades justificadas o u urgências deliberadas pelo Plenário, a
ordem cronológica de entrada dos
elemento s finais de sua instrução.
Art. 35 - As Reso luções, Deliberaçõ es e Mo çõ e s, devidamente
aprovadas pelo Plenário e assinadas pelo Presidente, serão arquivadas e anexadas ao respectivo
pro cesso administrativo , co m a
có pia da publicação no Diário Oficial do Estado e, imediatamente
comunicado, sob registro, quando
couber, às partes e aos requerentes so bre o s termos da decisão
proferida.
Subseção II – Da
Coordenador ia Técnica
Art. 36 - A Coordenadoria Técnica
é parte integrante da Secretaria
Executiva do s Conselhos.
Art. 37 - Será co mposta por técnico designado pelo Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídrico s, devendo a esco lha
recair em técnico de nível superior.
Art. 38 - C ompete ao Coordenado r Técnico:
I - fornecer supo rte técnico à Secretaria Executiva, ao Presidente,
ao s C o nselheiro s e às C âmaras
Técnicas dos Conselhos, em temas
relacionados à Política ambiental,
quando solicitado;
II - emitir pareceres e, sempre que
necessário , realiz ar visitas técnicas referentes às demandas oriundas das análises de processo s em
trâmite no C onselho;
III participar das reuniões do
Plenário ;
IV - participar das reuniõ es das
C âmaras Técnic as, sempre que
solicitado por seus respectivos presidentes;
V - desenvolver atividades que lhe
forem determinadas pelo Presidente, o u so licitadas pelas Presidências das C âmaras Técnicas ou pela
Secretaria Executiva;
VI - fo rnecer supo rte técnico à
Secretaria Executiva na elabo ração de pautas que co ntemplem
assuntos de ordem técnica;
VII – atender as so licitaçõ es de
caráter técnico por parte dos Conselheiro s.
Subseção III – Da
Coordenador ia Jurídica
Art. 39 - A Co ordenado ria Jurídica é parte integrante da Secretaria Executiva dos Co nselho s.
Art. 40 - Será co mposta, por técnico designado pelo Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídrico s, devendo a esco lha
recair em técnico de nível superi-
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o r, co m registro pro fissio nal na
Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 41 - C ompete ao Coordenador Jurídico:
I - fornecer supo rte e pareceres
jurídicos à Secretaria Executiva, ao
Presidente, C onselheiros e às C âmaras Técnicas do s C o nselho s,
quando solicitado;
II - participar da C âmara Técnica
Especializada de Recursos Administrativo s e de Apreciação de Assunto s Jurídico s;
III - comparecer às reuniõ es dos
Conselhos e, quando solicitado por
seus Presidentes, às reuniõ es das
Câmaras Técnicas;
IV - desenvo lver atividades que
lhe forem determinadas pelo Presidente, ou solicitadas pelas Presidências das Câmaras Técnicas;
V – atender as so licitações de caráter Jurídico po r parte do s Co nselheiro s.
SEÇÃO IV – Das Câmaras
Té cnicas
Art. 42 – A criação, reformulação
ou extinção de C âmaras Técnicas
serão previamente apro vadas pelo
Plenário e instituídas por Decreto
do Poder Executivo Estadual, o bjetivando atender solicitação do
Presidente dos C onselho s o u de
seus membro s, sendo compostas,
observando -se o critério paritário
de representatividade da Plenária,
por 6 (seis) ou 9 (nove) membros,
to do s indicado s pelo s Órgão s e
Entidades que compõ em o C ONSEMA.
§ 1º - O membro indicado para integrar a C âmara Técnica po derá
ser substituído po r so licitação da
Entidade respo nsável pela indicação , mediante f o rmaliz aç ão de
expediente dirigido à Secretaria
Executiva que ado tará as providências cabíveis.
§ 2º – Os membros das Câmaras
Técnicas, quando impo ssibilitados
de co mparecere m às reuniõ es,
poderão indicar um substituto, desde que o faça por e-mail ou fax,
antes do horário definido para início da reunião , devendo este documento ser anexado a ata.
§ 3º- As Câmaras Técnicas encaminharão à Secretaria Executiva
suas decisõ es para apreciação e
deliberação do Plenário do s Co nselhos.
§ 4º - As Câmaras Técnicas serão
presididas po r um de seus integrantes, eleito, preferencialmente,
dentre os que forem membro s do
Plenário, por um prazo de 02 (dois)
ano s para a investidura do cargo,
permitida sua recondução, sendo
o mandato coincidente com o mandato do s C o nselheiro s no biênio
vigente.
§ 5º - Na ausência ou impedimento do Presidente da C âmara, seu
substituto será eleito dentre o s
demais membros presentes à reunião .
§ 6º - O Presidente da C âmara,
responsável po r sua funcio nalidade e otimização deverá, para tanto , apresentar o cronograma das
reuniõ es da respectiva C âmara
Té cnic a p ar a c o nhe cim ento e
apro vação po r maio ria simples,
desde que presente metade mais
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um de seus membro s, bem como
suas eventuais alterações, sendo
que, neste último caso, a consulta
poderá ser realiz ada, também, por
meio informatizado.
§ 7º - Apenas matérias deliberadas pela plenária o u encaminhadas pela presidência dos Co nselho s às C âm aras Té cnicas, po r
meio da Secretaria Executiva, serão discutidas no âmbito das mesmas.
§ 8º - Caso haja mais de um assunto pendente de discussão na
C âmara Técnica, esta definirá as
prio ridades do s trabalhos, salvo
quando a Presidência dos Co nselhos pedir regime de urgência para
uma determinada matéria.
§ 9º - As Câmaras Técnicas deverão cumprir o disposto no presente regimento, emitindo pareceres
so bre a matéria de interesse dos
Co nselho s de modo a fundamentar o mérito e agiliz ar a tramitação dos processos, submetendoos à apreciação e deliberação das
Plenárias por meio da Secretaria
Executiva.
§ 10 - Quando uma Câmara Técnica enviar matéria para apreciação de outra, esta deverá dar conhecimento do seu posicionamento à Câmara de origem e, sendo
necessário, comparecer à reunião
para co ntribuir com esclarecimentos.
§ 11 - Em cada C âmara Técnica o
processo, devidamente fundamentado , terá um relato r esco lhido
dentre seus membro s ou pertencente à Secretaria Executiva po r
votação, ficando o mesmo responsável pela elabo ração de parecer
para conhecimento e decisão de
seus pares, bem como pela apresentação do parecer ao Colegiado
que contém a manifestação da respectiva Câmara.
§ 12 - Em caso de empate para
eleição de relato r, o Presidente
exercerá vo to de qualidade para
a escolha.
§ 13 - O Presidente da C âmara
Técnica terá direito de vo to no s
demais assunto s so b análise na
Câmara, e não exercerá o voto de
qualidade, cabendo ao s C olegiados decidir, quando houver empate.
§ 14 - Nos casos em que o relator
declare sua impossibilidade de promover o relato ou de comparecer
à reunião para apresentar o Parecer da Câmara ao s Conselhos, ou
ainda, po r o utras questõ es que
deverão ser previamente justificadas, o Presidente da Câmara deverá designar outro relator ou avocar para si o relato do processo.
§ 15 - As C âmaras Técnicas se
reunirão co m metade mais um de
seus membros, e as decisões serão tomadas por maio ria simples.
§ 16 - Na ausência a qualquer reunião, o membro da Câmara Técnica deverá, antes do início, justificar à Secretaria Executiva dos Conselhos, por meio eletrônico ou fax,
que cientificará, data e ho rário do
recebimento, encaminhando a justificativa ao Presidente da respectiva C âmara Técnica, que, após a
leitura, deverá constar como anexo da ata da referida reunião.

Art. 43 - Em caso de vo to contrário à decisão da maioria dos membro s da C âmara Técnica, a justificativa do voto, poderá constar da
ata da reunião da C âmara, quando solicitado.
Art. 44 - O Coo rdenador Jurídico
e o Coordenador Técnico deverão
se faz er presentes em to das as
reuniõ es das Câmaras Técnicas
quando solicitado s por seus respectivo s Presidentes, devendo o
Secretário Executivo estar sempre
presente.
Art. 45 - Os pareceres elabo rados pela Câmara Técnica deverão
ser encaminhado s ao competente
Colegiado por sua Secretaria Executiva.
Art. 46 - Das reuniões das Câmaras Técnicas serão elabo radas atas
a serem arquivadas em pastas próprias, assinadas e rubricadas pelos membro s presentes e por seu
Presidente, depo is de aprovadas
no início de reunião seguinte.
Subseção I – Das Câmaras
Técnicas Espe ciais
Art. 47 - As C âmaras Técnicas
Especiais serão instituída s pelo
Presidente do C onselho , por propo sição apro vada pelo Plenário ,
apresentada pelo Presidente o u
por qualquer um dos Conselheiros,
com objetivo específico e praz o
determinado, o bservada a paridade de representação do s segmentos.
Parágrafo único - as atribuiçõ es
das C âmaras Técnicas Especiais
seguirão o estabelecido para as
outras câmaras.
CAPÍTULO III
DO DECORO NOS PLENÁRIOS
Art. 48 – C onsidera-se falta de
decoro de membro do Plenário:
I - a manifestação verbal ou escrita que afete a dignidade de seus
pares ou do próprio Co nselho;
II - o uso de palavras ou de expressõ es, proferidas verbalmente
ou escritas, que afetem a dignidade de um conselheiro, de sua entidade o u do setor que represente;
III - a prática de ato imo ral no Plenário , seja por palavras, gestos,
escritos ou ação;
IV - a prática ou tentativa, de o fensas físicas e morais, ou de desacato a outro conselheiro à mesa,
a servido r público o u ao seu Presidente.
§ 1º - Garantida a ampla defesa,
os atos co nsiderados como falta de
decoro serão punidos alternativamente ou cumulativamente, com
as seguintes penalidades:
a)
advertência verbal ou escrita, imposta em sessão do Conselho;
b)
suspensão da entidade, por
período a ser definido pelo Plenário;
c)
pe rd a e quiva lente a um
mandato.
§ 2º - O processo de apuração de
respo nsabilidade, por falta de deco ro, se iniciará com a representação , po r escrito , de qualquer
Co nselheiro ou do Presidente que
será lida em reunião plenária.
§ 3º - Na mesma data que for lida

a representação co ntra o C onselheiro , e sta se rá enca minha da
pela Secretaria Executiva à C âmara Técnica Especializada de Recurso s Administrativos e de Apreciação de Assuntos Jurídico s, que instruirá o processo com provas documentais e testemunhais a serem
apresentadas pelas partes interessadas, emitindo, no prazo de 30
(trinta) dias da finalização da instrução do pro cesso , parecer que
será objeto de decisão do Plenário , em re união ex tr ao r dinár ia
para tanto convocada, notificando
previamente as partes interessadas.
§ 4º - As partes interessadas, após
o relato da Câmara Técnica Especializada, terão, cada uma, o tempo máximo de 10 (dez ) minutos
para apresentar sustentação oral
na reunião plenária, na ordem que
se encontram enunciadas.
§ 5º - A imposição ou não de penalidade será proferida na mesma
sessão do julgamento pelo Presidente do C o legiado, em decisão
deco rrente de v o to no minal da
maioria simples, devendo ser notificada a entidade que o C onselheiro representa.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 49 - O Regimento Interno
poderá ser parcial ou totalmente
mo dificado, po r Resolução, aprovada em reunião plenária por 2/3
(dois terço s) do s membro s que
compõ em o C ONSEMA, devendo
ser o primeiro ponto de pauta.
Art. 50 - Os caso s omissos po derão ser resolvidos pelo Plenário dos
C o nselho s, desde que apro vado
por 2/3 do s seus membros presentes na reunião plenária.
Art. 51 - No período de 20 de dezembro a 15 de janeiro não serão
realizadas reuniõ es o rdinárias e
extraordinárias dos Co legiado s e
das Câmaras Técnicas.
Art. 52 – O desempenho das funções de membro do C onselho não
será remunerado, sendo considerado serviço público relevante.
Art. 53 - Este Regimento entra em
vigo r na data da publicação do
Decreto que o homologar.
Protocolo 83990

Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
Nº 20-R
Dá publicidade à aprovação do regimento Interno do Conselho Consultivo da APA de Go iapaba-Açu.
O Diretor Presidente do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –IEMA, considerando: a Lei nº 9.462, de 11 de junho
de 2010, que institui o SISEUC; a
co mposição do C onselho Consultivo da APA de Goiapaba-Açu instituída através do Decreto 867-S
de 2006; a aprovação de seu regimento interno em reunião extraordinária realizada em 07 de abril
de 2010,
Reso lve:

