
CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO DO CONSÓRCIO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL 

SUL – CDS-LS 

 

MINUTA DE REGIMENTO INTERNO 

 
Este Regimento Interno regulamenta as atividades e disciplina os procedimentos a serem 

observados para o pleno exercício das atribuições da Câmara Técnica de Educação, 

regulamentando a Resolução de nº 01, de 07 de dezembro de 2017.  

PREÂMBULO Em observância às finalidades da Câmara Técnica de Educação, os 

membros aprovaram em reunião o regimento interno que segue:  

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO, FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO  

Art. 1º. A Câmara Técnica de Educação é órgão técnico vinculado ao CDS-LS, a mesma 

que, com caráter propositivo, consultivo e deliberativo, constituída por representantes das 

Secretarias de Educação, tem como objetivo acompanhar e avaliar os serviços municipais 

de educação, auxiliando no planejamento dos serviços, propondo e articulando programas e 

ações, bem como realizando consultas e emitindo, no âmbito de atuação privativa dos entes 

consorciados e em face da execução dos programas e convênios celebrados pelos entes 

consorciados com outros entes da federação. 
§ 1º. A Câmara Técnica de Educação será coordenada por um(a) Secretario(a) de Educação 

de um dos municípios consorciados ao CDS-LS, sendo eleito pelos membros da Câmara 

Técnica conforme previsto na Resolução nº 01/2017.  

§ 2º. Os membros da Câmara Técnica não poderão ser substituídos por representante, sendo 

intransferível sua nomeação.  

§ 3º. Uma Comissão de ética formadas por três membros do Conselho Deliberativo a ser 

eleita para cada mandato do coordenador geral decidirá casos não previstos neste 

regimento, o qual veda o uso e participação da Câmara Técnica para promoção pessoal, 

politica e proveito pessoal de cada membro.  

Art. 2º. A Câmara Técnica de Educação terá como finalidade:  

I - Avaliar e discutir os serviços de educação dos entes consorciados; 

II - Propor e elaborar programas, projetos e ações, sempre fundamentados nas 

peculiaridades da dimensão territorial visada, acompanhados de estudo de disponibilidade 

de recursos e impacto orçamentário e mediante demanda dos entes consorciados;  

III - Encaminhar propostas de ação, planos e programas, bem como estudos e relatórios 

para subsidiar as decisões dos gestores de educação dos entes consorciados, bem como 



oficiar através da diretoria do Consórcio os entes consorciados para obter informações 

necessárias às suas ações;  

IV – Fortalecer as competências e o desempenho das atribuições dos dirigentes municipais 

de Educação, destacadamente na dimensão da gestão financeira e orçamentária. 

V - Avaliar a articulação dos serviços de educação dos municípios consorciados em face 

das políticas públicas dos outros entes federativos na área e propor ajustes nas ações dos 

entes consorciados; 

VI – Apresentar e publicizar o planejamento estratégico no primeiro bimestre do ano em 

curso, bem como, ao final do ano, relatório das atividades desenvolvidas contendo breve 

síntese dos resultados alcançados;  

VII – Avaliar os serviços municipais de educação para elaborar relatórios e/ou propor 

ações com as seguintes finalidades:  

a) Harmonizar esforços e estimular ações que visem reduzir as deficiências pedagógicas 

e/ou administrativas dos diversos órgãos gestores de educação, mediante o 

compartilhamento de experiências bem sucedidas e da implementação de ações 

conjuntas, respeitando as características locais;  

b) Diminuir as desigualdades entre os entes consorciados em relação aos índices de 

desempenho da educação; 

c) Indicar e/ou propor parcerias com entes públicos e privados para aperfeiçoar os serviços 

de educação dos entes consorciados; 

d) Propor instrumentos de participação e controle social no planejamento e execução dos 

serviços de educação dos entes consorciados; 

e) Propor mecanismos, ferramentas e capacitação dos órgãos gestores dos serviços de 

educação dos entes consorciados; 

f) Sensibilizar os gestores dos entes consorciados na elaboração de suas políticas de 

educação quanto a temas relevantes como ordenamento territorial, zoneamento agro-

ecológico-econômico, erradicação das múltiplas desigualdades, respeito à diversidade e 

a ampliação do acesso à educação formal e não formal nas áreas urbanas e rurais. 

 

VIII - Apoiar e propor ações para o fortalecimento dos conselhos municipais de políticas 

públicas da educação (Conselho Municipal de Educação – CME, Conselho da Alimentação 

Escolar – CAE, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS-

FUNDEB, entre outros); 

IX - Articular-se com agentes financeiros e de governo com vistas à obtenção de 

informações que auxiliem na solução das dificuldades identificadas para concessão de 

financiamentos e verbas às prefeituras municipais;  

X - Articular-se com outros conselhos e órgãos que realizam ações tendo como objetivo a 

consolidação da educação para cidadania na jurisdição do CDS - LS.  

 

Art. 3º. Compete à Câmara Técnica de Educação: 

I - Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CTE; 

II - Reunir-se em local e hora pré-determinados com objetivo de discutir e deliberar acerca 

das ações integradas referentes à Educação;  

III - Definir as ações específicas a serem realizadas com vistas à consecução dos objetivos 

e das finalidades da Câmara, dispostas neste regimento;  

IV - Criar grupos de trabalho internos, quando necessário, visando distribuir as tarefas 

deliberadas em reunião;  



V- Manter a Assembleia de Prefeitos informada a respeito do cumprimento das ações da 

Câmara Técnica mediante envio de relatórios e presença nas Assembleias Ordinárias para 

apresentação de relatório de atividades;  

VI - Convidar, sempre que necessário, pessoas que possam contribuir para a discussão das 

questões a serem tratadas pela Câmara.  

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 

EDUCAÇÃO  

Art. 4º. A Câmara Temática de Educação será composta pelos seguintes órgãos: 

I – Conselho Deliberativo, órgão colegiado e deliberativo, instância máxima de decisão da 

Câmara Técnica de Educação; 

II – Comissão Executiva, órgão de execução das decisões do Conselho Deliberativo. 

§1º - O Conselho Deliberativo será composto pelos dirigentes máximos dos serviços de 

educação dos entes consorciados; 

§2º - A Comissão Executiva será composta por três membros, sendo um Coordenador 

Geral, um Vice Coordenador e um Secretário, eleitos dentre os integrantes do Conselho 

Deliberativo; 

§3º - As funções de Coordenador Geral, Vice Coordenador e Secretário serão ocupadas 

pelos 03 (três) candidatos mais bem votados dentre os membros do Conselho Deliberativo, 

sendo o Coordenador Geral o mais votado, seguindo-se o mesmo critério para as outras 

duas funções.  

 

CAPÍTULO III - DA ELEIÇÃO E DA DESTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 5º. (Da eleição do Coordenador Geral). O Coordenador Geral será eleito em 

Assembleia Geral da Câmara Técnica de Educação para mandato de 02 (dois) anos, 

podendo ser apresentadas candidaturas nos primeiros 30 (trinta) minutos. Somente são 

admitidos como candidatos Secretários(as) Municipais de Educação de municípios 

consorciados. 

§ 1º O Coordenador Geral será eleito mediante voto secreto, salvo quando a eleição se der 

por aclamação. 

§ 2º. Será considerado eleito o candidato mais votado, só podendo ocorrer a eleição com a 

presença de ao menos 3/5 (três quintos) dos consorciados. 

§ 3º. O segundo candidato mais votado ocupará a função de Vice Coordenador. 

§ 4º. Não concluída a eleição, será convocada nova Assembleia Geral da Câmara Técnica 

de Educação com essa mesma finalidade, a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias, 

prorrogando-se pro tempore o mandato daquele que estiver no exercício das funções do 

Coordenador Geral.  

 

Art. 6º. Os integrantes da Comissão Executiva, bem como os membros do Conselho 

Deliberativo serão substituídos a cada 02 (dois) anos, devendo o período de seus mandatos 

coincidir com os biênios dos mandatos dos prefeitos. 

 



Art. 7º. (Da destituição do Coordenador Geral ou de membro do Conselho Deliberativo e 

Comissão Executiva). Em qualquer Assembleia Geral da Câmara Técnica de Educação 

poderá ser votada a destituição do Coordenador Geral ou de qualquer dos membros do 

Conselho Deliberativo e /ou Comissão Executiva, bastando ser apresentada moção de 

censura com apoio de pelo menos 1/5 (um quinto) dos consorciados, desde que presentes 

pelo menos 3/5 (três quintos) dos entes consorciados. A moção de censura não será 

motivada, ocorrendo por mera perda de confiança. 

§ 1º Em todas as convocações de Assembleia Geral da Câmara Técnica de Educação 

deverão constar como item de pauta: “apreciação de eventuais moções de censura”. 

§ 2º Apresentada moção de censura, as discussões serão interrompidas e será ela 

imediatamente apreciada, sobrestando-se os demais itens da pauta. 

§ 3º A votação da moção de censura será efetuada depois de facultada a palavra, por 15 

(quinze) minutos, ao seu primeiro subscritor e, caso presente, ao Coordenador Geral, ou ao 

membro do Conselho Deliberativo ou Comissão Executiva que se pretenda destituir. 

§ 4º Será considerada aprovada a moção de censura por metade mais 1 (um) dos votos dos 

presentes à Assembleia Geral da Câmara Técnica de Educação, em votação nominal e 

pública. 

§ 5º Caso aprovada moção de censura, haverá imediata e automática destituição, 

procedendo-se, na mesma Assembleia, à eleição para completar o período remanescente de 

mandato. 

§ 6º Na hipótese de não se viabilizar a eleição, será designado um Coordenador Geral, ou 

membro do Conselho Deliberativo ou Comissão Executiva  pro tempore por metade mais 1 

(um) dos votos presentes. O Coordenador Geral pro tempore exercerá as suas funções até a 

próxima Assembleia Geral da Câmara Técnica de Educação, a se realizar entre 20 (vinte) e 

40 (quarenta) dias após a destituição do coordenador geral.  

§ 7º Rejeitada moção de censura, nenhuma outra poderá ser apreciada na mesma 

Assembleia nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes. 

 
CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO  

Art. 8º. As reuniões da Câmara Técnica de Educação observarão as seguintes normas:  

I – Frequência mínima de uma reunião bimestral;   

II – Quórum de 50% mais um;  

III – Convocação com antecedência mínima de 10 dias para reuniões ordinárias com 

comunicação da pauta e 48 para reuniões em caráter emergencial. 

 

Art. 9º A aprovação de propostas e seus encaminhamentos, dentro da Câmara Técnica de 

Educação, devem contar com a concordância da maioria dos seus membros presentes.  

Art. 10º Devem constar obrigatoriamente nas atas de reuniões:  

I – Dia, hora e local da reunião;  

II – Referência aos membros presentes no momento da abertura dos trabalhos;  

III – Referência à aprovação da Ata da reunião anterior;  



IV – Exposição da pauta proposta para a reunião;  

V – Exposição dos temas discutidos, dos encaminhamentos e das propostas formuladas na 

reunião; e  

VI – Assinatura dos membros da Câmara presentes.  

CAPÍTULO V - DO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO LITORAL SUL – CDS - LS  

Art. 11º. Compete ao Presidente do CDS-LS:  

I - Recepcionar a documentação dirigida à Câmara Técnica, distribuindo-a e controlando 

sua tramitação;  

II - Assegurar o apoio logístico necessário ao pleno funcionamento da Câmara Técnica;  

III - Encaminhar aos respectivos destinatários, os expedientes e documentos enviados pelo 

Coordenador Geral da Câmara Técnica;  

IV – Manter a guarda e gestão dos arquivos, registros e documentos de interesse da Câmara 

Técnica.  

VI – Decidir em conjunto com o Coordenador Geral da Câmara Técnica a participação de 

convidados para as reuniões da Assembleia de Prefeitos que estejam relacionadas à temas 

vinculados à educação; 

VI – Consultar a Câmara Técnica e Educação, sempre que necessário, sobre decisões no 

âmbito da Assembleia de Prefeitos que estejam relacionadas à educação;  

VIII – Encaminhar à Câmara Técnica as demandas estabelecidas pela Assembleia de 

Prefeitos ou Presidência para a realização de estudos, registrando e acompanhando a sua 

tramitação.  

CAPÍTULO VI - DO COORDENADOR GERAL  

Art. 12º. Compete ao Coordenador Geral da Câmara Técnica:  

I –Abrir, encerrar e coordenar as reuniões da Câmara Técnica, observadas as disposições 

deste Regimento;  

II – Solicitar e conceder vistas dos assuntos constantes da pauta;  

III – Assinar as súmulas das reuniões e o encaminhamento dos expedientes e pareceres;  

IV – Designar relator para expedientes e processos;  

V – Autorizar a manifestação de convidado a respeito de determinado assunto;  



VI – Convocar reunião extraordinária;  

VII – Responder as informações solicitadas pelo Presidente ou Secretário Executivo do 

CDS-LS.  

VIII – Delimitar ação da Câmara Técnica de Educação.  

IX – Deliberar sobre casos omissos, observados os limites dispostos neste regimento e na 

legislação; 

X - Comunicar ao Secretário da Câmara Técnica respectivo a ausência injustificada de 

membro da Câmara, por 02 (duas) reuniões consecutivas;  

XI - Indicar um substituto quando dos seus impedimentos;  

Parágrafo Único. Não estando presente, o Coordenador Geral será substituído pelo Vice 

Coordenador.  

CAPÍTULO VII – DO SECRETÁRIO  

Art. 13º. São atribuições do Secretário da Câmara Técnica de Educação:  

I – Organizar as reuniões e outros eventos da Câmara;  

II – Convocar os membros da Câmara, segundo as previsões deste Regimento; 

III – Elaborar a pauta e a ata das reuniões;  

IV – Elaborar e definir, em conjunto com os membros, o calendário de reuniões da Câmara;  

V – Manter sua Secretaria informada a respeito do andamento dos trabalhos da Câmara; 

VI – Encaminhar à Diretoria Executiva o calendário de reuniões da Câmara Técnica e as 

respectivas pautas; 

VII – Convidar o Secretário Executivo do Consórcio para participar das reuniões; 

VIII – Apresentar as diferentes propostas levadas à Câmara; 

IX – Secretariar os trabalhos nas sessões da Câmara;  

X– Indicar um substituto quando dos seus impedimentos.  

CAPÍTULO VIII - DOS MEMBROS INTEGRANTES DA CÂMARA TÉCNICA 

Art. 14º Compete aos membros da Câmara Técnica de Educação:  

I – Participar das reuniões e deliberar sobre os assuntos tratados;  



II - Solicitar vistas aos expedientes, processos constantes da pauta, bem como de pareceres 

ou resoluções; 

III - Solicitar andamento de discussões e votações; 

IV – Justificar a ausência nas reuniões ao Secretário da Câmara Técnica; 

V– Contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara;  

VI – Eleger o Coordenador Geral, o Vice – Coordenador e o Secretário da Câmara Técnica; 

VII – Compor os grupos de trabalhos da Câmara Técnica, quando constituídos; 

VIII – Relatar processos e elaborar pareceres ou nota Técnica, quando designado pelo 

Coordenador; 

IX – Propor ações à Câmara Técnica de Educação, mediante oficio dirigido ao 

Coordenador; 

X - Requerer a convocação de reuniões justificando a necessidade, quando o Coordenador 

Geral ou seu substituto não o fizer; 

XI - Estudar e relatar os assuntos que lhe forem distribuídos, emitindo parecer; 

XII - Tomar parte nas discussões e votações, apresentar emendas ou substitutivos às 

conclusões de pareceres ou resoluções; 

XIII - Requerer urgência para discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do 

dia, bem como, preferência nas votações e discussões de determinados assuntos; 

XIV - Assinar atas, resoluções e pareceres;  

XV - Colaborar com o bom andamento dos trabalhos da Câmara Técnica e do CDS-LS;  

XVI - Desempenhar as atividades que lhe forem atribuídas pelo Coordenador Geral; 

XVII - Cumprir as determinações deste Regimento. 

Parágrafo Único - A partir da segunda falta do membro ou representante, o Coordenador 

Geral será informado, por escrito, pelo Secretário. 

CAPÍTULO IX -  DA ORDEM DOS TRABALHOS, DAS VOTAÇÕES E 

CONCLUSÕES  

Art. 15º. A ordem dos trabalhos nas reuniões da Câmara Técnica será:  

I – Abertura da reunião;  

II - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  



III – Apreciação dos assuntos constantes da pauta e sua distribuição para relatoria;  

IV - Apresentação, discussão e conclusão de pareceres de processos, expedientes constantes 

da pauta e demais assuntos descritos em pauta; 

Art. 16º. As conclusões dos estudos técnicos e das ações da Câmara Técnica serão tomadas 

pela votação de seus membros, e enviadas à Assembleia de Prefeitos do CDS - LS mediante 

oficio dirigido ao Presidente.  

CAPITULO X - COMISSÃO DE ÉTICA E AFASTAMENTO DOS MEMBROS  

Art. 17º. Os membros da Câmara Técnica que utilizarem de sua condição de membro com 

má fé ou para fins diversos dos previstos nas normas que regem o assunto, observados a 

ampla defesa e o contraditório, terão a perda de seu mandato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas na forma da lei.  

Art. 18º. Deverá ser observado pelo membro da Câmara Técnica de Educação a sua 

desincompatibilização, prevista em Lei Eleitoral, na hipótese de concorrer a cargo eletivo.  

Art. 19º. Os serviços prestados à Câmara Técnica serão considerados, para todos os efeitos, 

como de interesse público e relevante valor social.  

Art. 20º. As despesas dos membros participantes da Câmara Técnica serão suportadas pelos 

órgãos, entidades ou instituições a que representam.  

Art. 21º. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela Câmara 

Técnica de Educação denominada CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO DO 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL SUL.  

Itabuna, 16 de maio de 2018. 

________________________ 

Antônio Mário Damasceno 

PRESIDENTE DO CDS-LS 

 

SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: Alessandro Alexandrino Santos 

Município: Aurelino Leal 

Assinatura: _________________________ 



 

Nome: Isabela Soria de Brito Oliveira 

Município: Almadina 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Arley Soares Silva 

Município: Barro Preto 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Magnobaldo dos Anjos Sant’Anna Neto 

Município: Buerarema 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Cristine Barbosa da Silva 

Município: Coaraci 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Talita Silveira Dias 

Município: Floresta Azul 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Jailma Guimarães 

Município: Ibicaraí 

Assinatura: _________________________ 

 



Nome: Eliana Oliveira 

Município: Ilhéus 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Anorina Alves Smith Lima 

Município: Itabuna 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Joselita dos Santos S. Santana 

Município: Itacaré 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Maria de Lourdes Santana Silva 

Município: Itajuípe 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Luzinete Miranda 

Município: Itapé 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Cláudia Correia 

Município: Itapitanga 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Antônio Carlos  



Município: Maraú 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Roberta Carneiro Vasconcelos 

Município: Ubaitaba 

Assinatura: _________________________ 

 

Nome: Célia Raimunda Rocha Calmon 

Município: Uruçuca 

Assinatura: _________________________ 

 

 


