
 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL DE CARAÍVA – CCAC 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 27 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) Notificação Elenice – Trânsito de veículos; 

(ii) Aprovação de temas em reunião do Conselho e sua evolução; 

(iii) Apresentação do projeto da Ponte do Jambreiro; 

(iv) Festa de 478 anos de Caraíva; 

(v) Conselho Ambiental de Porto Seguro; 

(vi) Projeto Paz Pública; e 

(vii) Viagem a Salvador (IPHAN / SSP). 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes discutiram a Ordem do 

Dia e deliberaram o que segue: 

 

(i) NOTIFICAÇÃO ELENICE – TRÂNSITO DE VEÍCULOS – Foi 

discutido e aprovado a elaboração de uma notificação a Sra. Elenice, 

proprietária da Pousada da Terra, informando sobre a proibição do tráfego 

de veículos no vilarejo, visando evitar situações como a em que ela foi 

vista chegando em sua pousada com as compras em um buggy. 

(ii) APROVAÇÃO DE TEMAS EM REUNIÃO DO CONSELHO E SUA 

EVOLUÇÃO – Foi aprovado por unanimidade que os responsáveis por 

temas e projetos devidamente discutidos e aprovados em reunião poderão 

dar seguimento as ações necessárias para o devido cumprimento do tema 

aprovado.  
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(iii) Apresentação do projeto da Ponte do Jambreiro – Foi apresentado o 

projeto para a construção da nova Ponte do Jambreiro. O projeto fará uma 

nova ponte de madeira com a engenharia suficiente para não causar riscos 

aos que se utilizam do local. Será remetido o projeto para a Defesa Civil e 

o Ministério Público em caráter de urgência. 

(iv) Festa de 478 anos de Caraíva – Foi definida uma Comissão Organizadora 

para o evento composta pelos conselheiros Herminia, Joana, Ludmila e 

Pedro “Araújo” e pela moradora Carola. 

(v) CONSELHO AMBIENTAL DE PORTO SEGURO – Foi apresentada a 

possibilidade do CCAC se vincular ao Conselho Ambiental de Porto 

Seguro. O CCAC estudará os trâmites para o ingresso no órgão. 

(vi) PROJETO PAZ PÚBLICA – Foi definido que o Projeto Paz Pública terá 

seguimento, no entanto o CCAC não se responsabilizará pela arrecadação 

de verba para manutenção da Polícia Militar no vilarejo. Será feita visita a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia para tentar viabilizar 

o pelotão de Caraíva. 

(vii) VIAGEM A SALVADOR (IPHAN / SSP) – Foi autorizado pelo CCAC 

que os Conselheiros Dany, Martim e Zé Marreco representem o Conselho 

em reunião em Salvador com a Secretaria de Segurança Pública e com o 

IPHAN. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


