
Colegiado das Entidades Ambientalistas do Litoral Norte do 
Estado de São Paulo – REALNORTE

R E G I M E N T O   I N T E R N O

Capítulo I

Da definição de Entidade Ambientalista

Artigo 1º - Para os fins deste Regimento Interno, entende-se por Entidade Ambientalista as 
Organizações Não Governamentais – ONGs, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIPs, juridicamente constituídas, sem fins lucrativos, que tenham como objetivo principal no seu 
estatuto e por intermédio de suas atividades desenvolvidas na Região do Litoral Norte do Estado de São 
Paulo e seu entorno na defesa e proteção do meio ambiente e que não tenham comprometimento com 
qualquer processo de degradação ambiental. 

Capítulo II 

Do cadastramento e descadastramento das Entidades 

Artigo 2º - Poderão ser cadastradas junto a REALNORTE, as entidades ambientalistas que atuem 
comprovadamente na região do litoral norte do estado de São Paulo, e preferencialmente que tenham 
sede e foro nesta região. 

Artigo 3º - As entidades pleiteantes ao cadastramento deverão apresentar ofício à plenária de qualquer 
reunião ordinária da REALNORTE solicitando o cadastramento, apresentando em anexo cópia do 
Estatuto Social, cópia da ata de constituição da diretoria atual, registrados em cartório, cópia do CNPJ no 
seu prazo de validade, ter no mínimo um ano de existência e histórico de atuação da entidade em defesa 
do meio ambiente na região do Litoral Norte do estado de São Paulo. 

Artigo 4º - A apreciação dos pedidos de cadastramento será feita em reuniões ordinárias e a aprovação 
ou negação dos pedidos será feita por maioria simples dos votos das entidades ambientalistas com 
direito a voto, já cadastradas presentes à reunião. 

§ 1º - As entidades que tiveram o seu pedido de cadastramento negado poderão reapresentá-lo após 
satisfeitas as exigências de complementação ou adequação do mesmo. 

 I – Na hipotese de recusa de cadastramento sem qualquer pedido de complementação ou de 
adequação, a decisão do REALNORTE foi pelo indeferimento em definitivo, resguardado o ao 
interessado direito a esclarecimentos. 

§ 2º - Uma vez aprovado o cadastramento, a entidade passa a exercer imediatamente os direitos 
previstos neste regimento. 

§ 3º - Em caso de dúvidas por parte dos presentes, impedindo a aprovação ou negação do pedido de 
cadastramento, o coordenador da mesa poderá designar um ou mais representantes de entidades do 
Colegiado de Entidades Ambientalistas do Litoral Norte do Estado de São Paulo, REALNORTE, para 
procederem ao exame da documentação da entidade pleiteante ao cadastramento, bem como para 
entrar em contato com a referida entidade no sentido de esclarecer as dúvidas, trazendo as informações 
na próxima reunião, quando o pedido será novamente apreciado. 

Artigo 5º - Será descadastrada toda entidade que: 

§ 1º - Não apresentar, anualmente, até março do ano subseqüente ao cadastramento, ou no prazo 
estabelecido pela plenária de reunião ordinária prevista neste Regimento Interno, o relatório de 
atividades desenvolvidas no ano anterior e, quando for o caso, atualização do estatuto ou diretoria. 

§ 2º - Solicitar, expressamente, seu descadastramento, através de carta formal. 



§ 3º - For assim considerada por decisão da maioria de 2/3 das entidades ambientalistas cadastradas, 
presentes na reunião extraordinária convocada especificamente para este fim, garantindo o direito de 
defesa. 

§ 4º - Não apresentar manifestação de voto em tres pleitos da Rede virtual REALNORTE no prazo de 
um ano, contados a partir da primeira ausência, admitindo-se uma única justificativa. 

Capítulo III 

Das Reuniões e Assembléias Gerais 

Artigo 6º - As entidades ambientalistas reunir-se-ão preferencialmente de forma presencial, uma vez a 
cada tres meses em reunião ordinária. 

 I – O REALNORTE manterá de forma permanente a comunicação via internet, por sistema de 
grupo de comunicação na rede virtual, privativo e restrito aos membros cadastrados na REALNORTE, 
com o objetivo de expor, debater e deliberar com força de decisão da entidade na seguinte 
sistematização: 

 a) Cada entidade membro integrará o grupo digital de comunicação, apresentando os endereços 
eletrônicos que participarão da Rede virtual REALNORTE, indicando o endereço eletrônico da 
entidade que terá poder de voto; 

 b) Será escolhido entre os membros do REALNORTE uma entidade que terá a atribuição de 
moderador desta Rede virtual REALNORTE, responsavel pela administração da comunicação; 

 c) Todas as comunicações encaminhadas a Rede virtual REALNORTE, serão consideradas 
conhecidas por todos os seu integrantes, no prazo máximo de 48 horas da data inicial de seu 
envio; 

 d) Qualquer manifestação solicitada para posicionamento das demais entidades na Rede virtual 
REALNORTE , terá dois momentos distintos. A entidade que apresentar um tema para debate 
definirá um prazo para discussão do mesmo na Rede virtual REALNORTE, nunca inferior a 72 
horas do inicio da comunicação, findo este prazo serão colhidas as manifestações de voto no 
prazo definido pela entidade proponente, que apresentará demonstrativo do resultado da 
apuração; 

 e) A votação por este sistema digital será considerada como válida quando constatado o voto de 
no minimo 2/3 das entidades membro, considerando a não comunicação de voto como ausência 
de voto. 

 § 1º - As datas e local (município) das reuniões ordinárias serão definidas na primeira reunião de cada 
ano civil, preferencialmente no terceiro sábado do mês (fevereiro, maio, agosto e novembro) e no 
sistema de rodízio entre os municípios.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão comunicadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
constando o local, data e horário da reunião, bem como a pauta, através de email para o grupo de 
discussão do REALNORTE, telegrama, fax ou sedex. 

§ 3º - As reuniões serão coordenadas por mesa composta por um Coordenador e um Relator escolhidos 
pelas entidades presentes. 

§ 4º - As deliberações tomadas nas reuniões ordinárias serão endossadas por todas as entidades do 
REALNORTE. 

§ 5º - Nas reuniões ordinárias deverão ser tratados exclusivamente os seguintes temas: 

a) Deliberações sobre cadastramento/descadastramento de novas entidades; 
b) Deliberar as datas e locais de reuniões ordinárias; 



c) Apreciação dos relatórios apresentados pelos representantes ambientalistas nos conselhos 
municipais, estaduais ou federais, comitês gestores e de bacias do litoral norte, câmaras 
técnicas, entre outros segmentos onde o movimento ambientalista do litoral norte paulista se 
faça representar e ou participar; 

d) Apresentação e discussão de questões relacionadas ao REALNORTE e que sirvam de subsídio 
ao posicionamento dos ambientalistas nos conselhos municipais, estaduais ou federais, comitês 
gestores e de bacias do litoral norte, câmaras técnicas, entre outros segmentos onde o 
movimento ambientalista do litoral norte paulista se faça representar e ou participar; 

e) Apresentação e discussão de questões conjunturais relacionadas com a participação das 
entidades ambientalistas cadastradas junto ao REALNORTE e seus representantes nos 
conselhos municipais, estaduais ou federais, comitês gestores e de bacias do litoral norte, 
câmaras técnicas, entre outros segmentos onde o movimento ambientalista do litoral norte 
paulista se faça representar e ou participar; 

f) Apresentação e discussão de proposta de criação e extinção do grupo de discussão do 
REALNORTE na Internet e indicação do Moderador do grupo; 

g) Apresentação e discussão de questões relacionadas aos direitos coletivos ou difusos presentes 
ou relacionados a região do litoral norte paulista;  

h) Designação da entidade que fará a guarda dos documentos apresentados pelas entidades para 
cadastramento e relatórios de atividades anuais.  

§ 6º - Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias em que, as entidades presentes definirem por votação 
sobre um posicionamento comum da representação ambientalista em relação a algum tema, atividade ou 
intervenção presente em pauta dos conselhos municipais, estaduais ou federais, comitês gestores e de 
bacias do litoral norte, câmaras técnicas, ou qualquer outro forum ou instancia que envolva a região do 
litoral norte paulista direta ou indiretamente, e que o movimento ambientalista da região do litoral norte 
paulista se faça representar ou participar, os Conselheiros representantes das entidades ambientalistas 
cadastradas ficam obrigados a seguir a orientação dada, sob pena de perda do mandato e abertura de 
processo de exclusão da entidade do REALNORTE. 

a) Os trabalhos somente serão instalados com a presença de no minimo 1/3 das entidades 
cadastradas no Colegiado de Entidades Ambientalistas do Litoral Norte, REALNORTE. 

b) Com os trabalhos instalados, as decisões só terão validade com a anuência favorável de no 
mínimo 2/3 dos votos das entidades presentes. 

§ 7º - Nas reuniões do REALNORTE, a deliberação se dará por maioria simples dos votos das entidades 
cadastradas presentes, devendo-se buscar sempre o consenso ao invés do voto. 

§ 8º - Nas reuniões do REALNORTE, apenas um representante de cada entidade terá direito a voto, 
sendo assegurada a manifestação de todos os presentes por intermédio de inscrição. 

Artigo 7º - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por decisão da maioria simples dos 
votos das entidades presentes em reunião ordinária, pela Rede virtual REALNORTE ou por qualquer 
um dos representantes titulares ou suplentes das entidades cadastradas no REALNORTE, em especial 
os eleitos e indicados para os conselhos municipais, estaduais ou federais, comitês gestores e de bacias 
do litoral norte, câmaras técnicas, entre outros segmentos onde o movimento ambientalista da região do 
litoral norte paulista se faça representar, conforme Art. 6º paragrafo segundo. 

§ 1º - As reuniões extraordinárias terão o mesmo funcionamento das reuniões ordinárias no que diz 
respeito ao Art. 6º deste Regimento Interno, excluindo-se os parágrafos: primeiro, terceiro e quarto, 
ressalvado que terá como único ponto de pauta o assunto que motivou a sua convocação, salvo quando 
a plenária da reunião, por maioria simples deliberar por apreciar outro assunto. 

§ 2º - As deliberações tomadas nas reuniões extraordinárias serão assinadas pelas entidades que 
firmaram a respectiva lista de presença. 

Artigo 8º - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas por decisão da maioria simples dos votos 
das entidades presentes em reuniões ordinárias ou extraordinárias. 

§ 1º - As Assembléias Gerais terão o mesmo funcionamento das reuniões ordinárias no que diz respeito 
aos parágrafos: segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, do Art. 6º , deste Regimento Interno. 



§ 2º - As Assembléias Gerais deverão ser convocadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, por 
escrito, por carta e/ou por email da Rede virtual REALNORTE, devendo constar na convocação o local, 
data, horário e pauta. 

§ 3º - As Assembléias Gerais só poderão ser convocadas para deliberar sobre: 

a) Eleição e/ou substituição dos representantes ambientalistas junto aos conselhos municipais, 
estaduais ou federais, comitês gestores e de bacias do litoral norte, câmaras técnicas, entre 
outros segmentos onde o movimento ambientalista da região do litoral norte paulista se faça 
representar. 

b) Alteração deste Regimento Interno. 

§ 4º - As Assembléias Gerais só poderão ser instaladas se estiverem presentes, no mínimo, 1/3 das 
entidades ambientalistas cadastradas no REALNORTE. 

Capítulo IV 

Das Competências e guarda de documentos 

Artigo 9º - Cabe ao Coordenador: 

a) Definir, ouvidas as entidades presentes, a pauta da reunião, na qual deverá ocupar 
obrigatoriamente o primeiro tema a leitura e deliberação a respeito da ata da reunião anterior, 
seguida da deliberação a respeito de novos pedidos de cadastramentos. 

b) Inscrever os representantes para os debates, dando a palavra a cada um e cronometrando o 
tempo de manifestação, quando este procedimento for considerado necessário. 

c) Manter com rigor e parcimônia a ordem nos trabalhos desenvolvidos.  

§ 1º O Coordenador da mesa, nas reuniões, não exercerá o voto de qualidade nos casos de empate em 
votações. 

Artigo 10º - Cabe ao Relator: 

a) Redigir a ata de reunião que deverá obrigatóriamente constar a presença e justificativas de 
ausência das entidades; 

b) Providenciar o encaminhamento de cópia eletrônica da ata para todas as entidades cadastradas, 
preferencialmente por e-mail da Rede virtual REALNORTE; 

c) Guardar o livro de atas até a próxima reunião, quando entregará para o próximo relator; 
d) Providenciar que o livro de ata ou a ata impressa esteja disponível aos participantes na reunião 

posterior. 

Artigo 11º - Cabe aos Representantes Ambientalistas eleitos e indicados: 

a) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do REALNORTE. 
b) Seguir as orientações deliberadas conforme Art. 6º parágrafo quinto; 
c) Apresentar, trimestralmente, relatório por escrito de atuação conforme Art. 6º parágrafo quarto 

letra c. 

Artigo 12º - Os documentos apresentados pelas entidades ficarão arquivados em alguma entidade 
designada para tal, por deliberação da plenária de reunião ordinária, preferencialmente por oferecimento 
da própria, podendo serem revesadas por consenso. 

§ 1º - É de responsabilidade da entidade arquivista, a integridade dos documentos, a verificação dos 
prazos para entrega de relatórios conforme Art. 5º parágrafo primeiro e a cobrança em reunião ordinária 
das entidades desatualizadas. 

§ 2º - A entrega dos documentos de uma entidade arquivista para outra, deverá ser feito em reunião 
formal do REALNORTE acompanhada de relatório constando o tipo e a totalidade dos documentos. 



§ 3º - Não existe prazo determinado para o revesamento ou troca da guarda dos documentos pelas 
entidades, ficando a critério da plenária de reunião ordinária ou extraordinária tal deliberação. 

Capítulo V 

Da eleição dos representantes ambientalistas nos Conselhos Municipais, Estaduais, Federais, 
Comitês de Bacias do Litoral Norte e Gestores entre outros 

Artigo 13º - O processo de eleição dos ambientalistas nos conselhos municipais, estaduais ou federais, 
comitês gestores e de bacias do litoral norte, câmaras técnicas, entre outros segmentos onde o 
movimento ambientalista da região do litoral norte se faça representar, obedecerá às seguintes normas: 

§ 1º - A eleição para os Conselheiros ambientalistas titulares e suplentes junto aos conselhos municipais, 
estaduais ou federais, comitês gestores e de bacias do litoral norte, câmaras técnicas, entre outros 
segmentos onde o movimento ambientalista da região do litoral norte paulista se faça representar, será 
pelo sistema de candidatura individual das entidades presentes no dia da eleição, primeiramente para os 
Conselheiros Titulares e depois para os Conselheiros Suplentes. 

§ 2º - Cada entidade presente no dia da eleição realizada em Assembléia Geral ou reunião ordinária ou 
extraordinária especialmente convocada para este fim, terá o direito de votar e ser votada, tanto para 
Conselheiro Titular como para Conselheiro Suplente, reservado o direito de votar em si mesma, desde 
que tenha participado de pelo menos 50% das reuniões ordinárias do REALNORTE nos últimos 12 
meses e não tenha 3 faltas consecutivas independentes de justificativas nas referidas reuniões, 
conforme listas de presença. 

a) A entidade que indicar candidato, deve ser cadastrada no REALNORTE com antecedência 
mínima de 180 dias da data da eleição e, neste caso, ter participado de pelo menos 70% das 
reuniões ordinárias do REALNORTE, conforme listas de presença; 

b) A entidade cadastrada com menos de 180 dias de cadastramento, poderá votar desde que tenha 
participado de pelo menos 70% das reuniões ordinárias realizadas desde seu cadastramento, 
conforme listas de presença. 

§ 3º - Cada entidade deverá indicar seu representante com direito a votar e ou ser votado através de 
uma declaração expressa, por escrito, assinada pelo Presidente da entidade ou seu representante legal. 

§ 4º - Antes da votação, todas as entidades candidatas presentes, através de seu representante 
candidato, poderá expor os motivos de sua candidatura. 

§ 6º - O pleito será sempre através de voto aberto. 

§ 7º - Os votos brancos e nulos serão computados apenas para definição da totalidade dos votos, não 
sendo computados para nenhum candidato. 

§ 8º - A condução dos trabalhos das eleições na Assembléia Geral por ocasião do sufrágio, será feita por 
uma Comissão Eleitoral, com sua composição definida em reunião ordinária ou extraordinária 
previamente realizada, pelo menos 30 dias antes da data marcada para a eleição. 

§ 9º - Caberá à Comissão Eleitoral elaborar fichas, formulários e demais materiais necessários ao 
processo eleitoral e encaminhá-los dentro de prazos compatíveis. 

§ 10° - Caberá à Comissão Eleitoral esclarecer a Assembléia Geral sobre dúvidas eventualmente 
existentes e decidir sobre consultas que lhe forem formuladas. 

Capítulo VI 

Dos casos omissos 



Artigo 14° - Os casos omissos decorrentes do presente Regimento Interno, serão submetidos a 
deliberação por maioria simples dos votos das entidades ambientalistas presentes em Reuniões 
Ordinárias, Extraordinárias ou nas Assembléias Gerais. 

Capítulo VII 

Das alterações do Regimento Interno 

Artigo 15° - Qualquer entidade ambientalista cadastrada poderá propor alteração do Regimento Interno. 
Caso a proposta obtenha a aprovação da maioria simples das entidades presentes, em reunião ordinária 
ou extraordinária, deverá ser convocada Assembléia Geral para exame final. 

Capítulo VIII 

Das disposições transitórias 

Artigo 16° - Consideram-se legítimas as reuniões ordinárias e extraordinárias já ocorridas até a presente 
data. 

Artigo 17° - Considera-se oficialmente regulamentado o Colegiado das Entidades Ambientalistas do 
Litoral Norte do Estado de São Paulo – REALNORTE, cujo endereço eletrônico privativo é: 
<realnorte@yahoogrupos.com.br>. 

Artigo 18° - Este Regimento Interno, aprovado em Assembléia Geral, entrará em vigor na data de sua 
aprovação. 

Caraguatatuba, 09 de julho de 2007. 


