
DECRETO Nº 2319/21, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova a Regimento lnterno do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

O Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de suas atribuições legais,
nos termos do artigo 65, inciso V da Lei Orgânica do Municipio,

DECRETA

Art. 1.° Fica aprovado o Regimento lnterno do Conselho Municipal de
Meio Ambiente, na forma do texto do ANEXO I que é parte integrante deste
Decreto.

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO-RS,
aos 11 de novembro de 2021.

ANILDO COSTELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

Rodrigo Milani 
Secretário de Administração e Planejamento



ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE  MEIO
AMBIENTE 

DlSPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1.° O Conselho Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei
Municipal n.° 295/02 de 31 de dezembro de 2002 e, alterada pela Lei Municipal nº
312/03 de 28 de dezembro de  2003, é regido por este Regimento Interno.

CAPITULO I
DAS COMPETENCIAS

Art. 2.° Compete ao CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:

§ 1.° Deliberar, no âmbito de sua competéncia, sobre:
- o  monitoramento   do  licenciamento   das  atividades  potencialmente

poluidoras;
- normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e melhoria  do

meio ambiente;
- regulamentação na legislação vigente a fim de garantir a preservação dos

recursos naturais do Município;
- controle social dos serviços públicos de saneamento básico (abastecimento

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos,
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas);

- estabelecer políticas de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente (Lei Municipal 295/2002);

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 3.° O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE será
constituido por representantes governamentais e entidades não-governamentais
com composição paritária, sendo que cada um deverá indicar um membro titular e
um suplente, nomeados por Portaria Municipal.

CAPÍTULO III
DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art. 4.° O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, admitida a
recondução.

§ 1.° Perderá o mandato a entidade que  agir de forma incompatível com a
dignidade do cargo, auferindo vantagens ilícitas ou imorais no desempenho do
mandato.

§ 2.° O exercicio da função de conselheiro não será remunerado.

CAPÍTULO IV DA PRESIDÊNCIA



Art. 5.° São membros da Presidência do CONSELHO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE:

- Presidente;
- Vice-presidente;
- Secretário(a).

Art. 6.° O Presidente do Conselho terá as seguintes atribuições:
- representar o CONSELHO;
- presidir as reuniões do Plenário;
- votar como Conselheiro e exercer o voto de qualidade; 
- resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário;
- determinar a execução das deliberações do Plenário;
- convocar pessoas ou entidades para participar das reuniões plenárias do

Conselho, sem direito a voto;
- adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Conselho e

fazer executar e dar encaminhamento às deliberações, sugestões e propostas do
Plenário;

- poderá solicitar ao Executivo a designação, sempre que necessário e em
caráter temporário, de assessoramento conforme as matérias em apreciação;

- manter intercâmbio com os demais orgãos congêneres municipais,
estaduais e federais, com objetivo de fornecer auxilio técnico para esclarecimentos
relativos a defesa e proteção do meio ambiente.

§ 1.° O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE será
escolhido pelos membros do Conselho.

§ 2.º O Vice-Presidente e Secretário (a) do CONSELHO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE serão eleitos(as) em Plenário. 

Art. 7.º O Vice- Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE terá as seguintes atribuições:

- representar o presidente na sua ausência e/ou convocação,
desempenhando as funções que compete ao presidente;

- convocar, organizar a ordem do dia e assessorar as reuniões do Conselho,
cumprindo este regimento;

- praticar, após as deliberações do Plenário, os atos relacionados com a
reunião.

Art. 8.° O(a) Secretário(a) do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE terá as seguintes atribuições:

II — convocar, organizar a ordem do dia e assessorar as reuniões do
Conselho;

III — praticar, após as deliberações do Plenário, os atos relacionados com a
reunião, no que couber às suas atribuições.

CAPÍTULO V DO PLENÁRIO



Art. 9.° O Plenário será constituído conforme disposto no artigo 3.° deste
Regimento e seus membros terão as seguintes atribuições:

- definir cronograma de reuniões ordinárias;
-analisar e votar todas as matérias submetidas ao CONSELHO MUNICIPAL

DO MEIO AMBIENTE;
- apresentar propostas;
- solicitar vistas de documentos;
- solicitar ao Presidente a convocação de reunião extraordinária para

apreciação de assunto relevante;
 propor a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive na reunião

subsequente, bem como, justificadamente, a discussão prioritária de assuntos
nela constante;

- desenvolver todos os esforços no sentido de implementar as medidas
assumidas pelo CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE;

- requerer votação nominal ou secreta;
- fazer constar em Ata seu ponto de vista discordante, quando a opinião

oriunda do órgão que representa ou a sua própria divergir da maioria;
- propor o convite de pessoas de notório conhecimento para trazer subsídios

aos assuntos de competência do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Parágrafo único. O pedido de vista dos documentos previsto sempre obrigará
manifestação por escrito mediante justificativa de seu autor nos autos.

Art. 10. O Conselho reunir-se-a em Plenário ordinariamente 1(uma) vez
a cada 180 dias ou extraordinariamente por convocação do Presidente ou, através
deste, por solicitação da maioria de seus membros.

- As reuniões serão abertas, atendendo o cronograma definido pelo plenário,
em primeira convocação com a presença mínima de 50 % (cinquenta por cento)
dos membros ou, em segunda chamada, após 15 (quinze) minutos, com no
mínimo 30% (trinta por cento) dos membros.

- As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos membros
presentes, conforme inciso I, exercendo o presidente, em caso de empate o voto
de qualidade.

- A pauta da reunião será encaminhada para os conselheiros via formato
online e/ou por escrito com antecedência de 3(três) dias para a convocação de
participação em reunião.

- Será dada publicidade da data, horário e local do cronograma das reuniões
no mural da Prefeitura Municipal.

Art. 11. Caso o membro titular esteja impedido de comparecer â reuniâo
plenária do Conselho, deverá, antecipadamente, comunicar ao seu respectivo
suplente.

Parágrafo único. A entidade será comunicada quando o titular e/ou suplente
não comparecer a 3(três) reuniões consecutivas ou 6(seis) intercaladas.

CAPÍTULO VI
DA ORDEM DO DIA



Art. 13. A Ordem do Dia constará discussão e votação da matéria em
pauta.

§ 1.° O Presidente, por solicitação de qualquer Conselheiro, poderá
determinar a inversão da ordem da discussão e votação das matérias constantes
da Ordem do Dia.

§ 2.° A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante, não
incluída na ordem do dia, dependerá de deliberação do Plenário.

§ 3.° Caberá ao Secretário(a) relatar as matérias que deverão ser submetidas
à discussão e votação.

§ 4.° A discussão ou votação de matéria da Ordem do Dia poderá ser adiada
por deliberação do Plenário fixando o Presidente o prazo de adiamento.

CAPÍTULO VII ASSUNTO GERAL

Art. 14. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente concederá a palavra
aos Conselheiros que a solicitarem, para “Assunto Geral”, podendo, o seu critério,
limitar o prazo em que deverão se manifestar.

CAPÍTULO VIII
DAS ATAS

Art. 15. Após a reunião lavrar-se-á a Ata pelo secretário(a) do
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e/ou outro membro deliberado
pelo presidente, que será redigida manualmente e/ou digitalmente.

§ 1.° A Ata será lavrada, ainda que não haja reunião por falta de “quórum”, e,
nesse caso, nela serão mencionados os nomes dos Conselheiros presentes.

§ 2.° A Ata será lida para o Plenário na reunião subsequente para aprovação
da anterior.

§ 3.° Caso ocorra divergência pelo Plenário das deliberações aprovadas
constantes na ATA, deverá o Presidente colocar em apreciação a divergência para
pauta do dia.

CAPÍTULO IX
DA VOTAÇÃO

Art. 16. Anunciado pelo Presidente o encerramento da discussão, a
matéria será submetida à votação.

Art. 17. A votação poderá ser nominal ou secreta quando, deliberado
pelo Plenário. Se algum Conselheiro tiver dúvidas quanto ao resultado da votação
proclamado, poderá requerer verificação.
   Parágrafo único. O Conselheiro abster-se-á de votar quando ser julgado
impedido.

CAPÍTULO X
DO REGIMENTO INTERNO



Art. 18. As alterações do regimento interno poderão ser solicitadas por
conselheiro diante da necessidade justificada, por escrito e encaminhadas ao
Presidente para aprovação em Plenário.
 

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e o
Departamento Municipal de Meio Ambiente prestará ao Conselho o necessário
suporte técnico-administrativo, sem prejuízos da colaboração dos demais órgãos e
entidades nele representados.

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, nos limites
de suas atribuições regimentais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO,
aos  11 de novembro de 2021

 Anildo Costella
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Rodrigo Milani
Secretário de Administração e Planejamento


