
 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL DE CARAÍVA – CCAC 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 13 de agosto de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Confirmação Zé Marreco; 

(ii) Instalação dos Correios no vilarejo; 

(iii) Reinstalação do Cartório de Caraíva;  

(iv) Reunião Buggys; 

(v) Festa de Aniversário de Caraíva; 

(vi) Atualização sobre IPHAN e Secretaria de Obras. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes discutiram a Ordem do 

Dia e deliberaram o que segue: 

 

(i) CONFIRMAÇÃO ZÉ MARRECO ADMINISTRAÇÃO – Foi votado e 

confirmado pela unanimidade dos presentes o Sr. Zé Marreco como 

Administrador do vilarejo, iniciando os trabalhos na presente data. 

(ii) INSTALAÇÃO DOS CORREIOS NO VILAREJO – Foi discutido para 

posterior pesquisa a possibilidade de se instalar uma pequena central dos 

Correios nas Salas da Comunidade ao lado da travessia. Serão estudados 

os trâmites necessários para a vinda do serviço. 

(iii) REINSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DE CARAÍVA – Serão 

pesquisados os trâmites necessários para o retorno do Cartório de Caraíva 

para o vilarejo em uma das Salas da Comunidade. Como primeiro passo 
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haverá um contato com o responsável pelo cartório, atualmente em 

Trancoso. 

(iv) REUNIÃO BUGGYS – Será escolhida uma data para reunião com os 

representantes indígenas de aldeias e buggys para conversar sobre a 

presença dos veículos dentro de Caraíva e a alteração do local de 

estacionamento dos buggys para fora do vilarejo. 

(v) FESTA DE ANIVERSÁRIO DE CARAÍVA – Será organizada uma 

festa nos dias 11 e 12 de outubro para celebração dos 478 anos de Caraíva. 

A festa servirá para integração da comunidade e para receber as pessoas de 

fora demonstrando os valores culturais, sociais e ecológicos do vilarejo. 

Serão dois dias de festividades com shows de música e apresentações 

como teatro e indígena. 

(vi) ATUALIZAÇÃO SOBRE IPHAN E SECRETARIA DE OBRAS – 

Foram apresentadas as últimas atualizações sobre a resposta dos órgãos 

quanto a paralisação das obras irregulares no vilarejo. Foi apresentada e 

aprovada a versão final do documento dirigido ao IPHAN, Secretaria de 

Obras, Secretaria do Meio Ambiente, ICMBIO e Ministério Público. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram os trabalhos encerrados com 

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


