
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 9 DE JULHO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 9 de julho de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Exclusão de Membros do Conselho; 

(ii) Eleição de membros para o Conselho; 

(iii) Saneamento Básico; 

(iv) Sala Receptivo; 

(v) Apoio à nova Administração; 

(vi) Apresentação do Projeto Paola Lohman (Turismóloga); 

(vii) Apresentação do Projeto Cristiano Quirino (Doutor em Gestão Ambiental 

e Políticas Públicas); 

(viii) Som durante a temporada de julho; 

(ix) Regramento Feira Livre; 

(x) Estacionamento; e 

(xi) Segurança. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes discutiram a Ordem do 

Dia e deliberaram o que segue: 

 

(i) EXCLUSÃO DE MEMBROS DO CONSELHO 

a) Os Conselheiros Autemar Marinho Magno e Wanderlino Lopes da 

Silva foram excluídos do CCAC tendo em vista as reiteradas faltas 

sem quaisquer justificativas, segundo o disposto no Artigo 11, 

Parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno. 
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b) O Conselheiro Valtenci Novaes foi excluído do CCAC em razão dos 

seguidos desrespeitos aos membros do Conselho seja nas reuniões ou 

em outros momentos, após decisão por unanimidade dos presentes. 

(ii) ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO – com a saída dos 

membros acima mencionados e com a vacância já existente de uma vaga 

de Membro Efetivo e seu respectivo Suplente, foram indicados e aceitos 

por unanimidade os seguintes novos membros: 

a) Alex José dos Santos como Membro Efetivo e José Sisnande da 

Silva como seu suplente; 

b) José Oliveira da Silva como Membro Efetivo e Messias como seu 

suplente. 

c) Permanece a vaga de Membro Suplente da Conselheira Herminia Van 

Tol em aberto até posterior indicação. 

d) Fica então o quadro de Conselheiros do CCAC disposto da seguinte 

forma. 

Membro Efetivo Membro Suplente 
ALEX JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ SISNANDE DA SILVA 

ANILSON VIEIRA DOS SANTOS SAIRÍ DOS ANJOS SANTOS 

DANIEL BANGALTER ABDALIO PAES LANDIM BASTOS 

DIEGO SILVA PINTO JADSON SANTOS 

EDGARD RUA NATACHA MARQUES 

HERMINIA VAN TOL em aberto 

JOANA ARRUDA LUDMILA SARMENTO 

JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA MESSIAS DAHORA PORTO 

MARIA EUGENIA SPOSITO GEOFFROY JOURNAUD 

MARTIM DE ASSIS ARANTES MARIA DO CARMO SOARES 

RAIMUNDO JOSÉ B. CARDOSO PEDRO AFONSO DE SOUZA BONFIM 

 

(iii) SANEAMENTO BÁSICO – ficou decidido pela organização de reunião 

com Benê Gouveia para tratar do Saneamento Básico do vilarejo, 

principalmente quanto às questões de (i) água; (ii) fossas; e (iii) lixo. 

(iv) SALA RECEPTIVO – o CCAC organizará com os pousadeiros e 

comerciantes a manutenção da Sala de Receptivo de Turismo localizada na 

travessia. O objetivo é contratar um funcionário que ficará disponível em 

horários comerciais para esclarecer as diversas dúvidas turísticas do 
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vilarejo (ex. pousadas, passeios, comércios, regras de boa convivência e 

etc.). 

(v) APOIO À NOVA ADMINISTRAÇÃO – O CCAC informou ao 

Administrador interino de Caraíva, Sr. Alex José Dos Santos, que apoiará 

suas ações e contará com o suporte do funcionário para a solução de 

questões levantadas em reuniões frente as autoridades públicas do 

Município de Porto Seguro. 

(vi) APRESENTAÇÃO DO PROJETO PAOLA LOHMAN 

(TURISMÓLOGA) – Foi apresentado o projeto da turismóloga Paola 

Lohman para estudo turístico e de capacidade de carga para o vilarejo. 

Entretanto, os altos valores e a urgência da ação, acabaram pela desistência 

temporária desta proposta. 

(vii) APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRISTIANO QUIRINO 

(DOUTOR EM GESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS) 

– Foi apresentado o projeto do Dr. Cristiano Quirino para estudo turístico e 

capacidade de carga para o vilarejo. O projeto foi aceito e terá o seu início 

imediato. Entre as temáticas será feito um levantamento de: 

(a) casas/leitos; (b) fossas/poços; (c) carroças/canoas/embarcações; 

(d) turistas/excursionistas; (e) moradores; (f) empregadores/empregados; e 

(g) quantidade de lixo. 

(viii) SOM DURANTE A TEMPORADA DE JULHO – Foi recomendado 

aos Conselheiros que acompanhem o nível do som nas casas, 

estabelecimentos comerciais e nas ruas durante o mês de julho, época de 

maior movimento. Será informado na página do CCAC no Facebook que 

os moradores podem fazer reclamações sobre o som excessivo. 

(ix) REGRAMENTO FEIRA LIVRE – um documento será preparado e 

distribuído na Feira Livre com o regulamento de produtos e organização 

do espaço. Será feito um cadastro dos participantes. 

(x) ESTACIONAMENTO – o Conselheiro Alex José, Administrador de 

Nova Caraíva e interino na Administração de Caraíva organizará uma 

reunião com as pessoas que atualmente controlam o estacionamento. 

(xi) SEGURANÇA – foi feito o esclarecimento e prestação de contas dos 

Policiais Militares presentes no vilarejo, através de documentos fornecidos 

pela Equipe de Segurança, pelo Sr. José Oliveira da Silva (administrador 



CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

de Caraíva na época) e pelos próprios policiais militares. Os 

esclarecimentos têm como objetivo a tentativa do CCAC colaborar na 

arrecadação para manutenção dos policiais no vilarejo. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


