
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensanda convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Resultado do Comunicado ao Bar Imperial / Pousada Thainã sobre o nível 

excessivo de som produzido; 

(ii) Lixo orgânico – melhor forma de se desfazer do material. 

(iii) Travessia dos veículos motorizados para Caraíva ocorrida no dia 8 de abril 

de 2015 e futuras ocorrências; 

(iv) Carroceiros – melhor organização, cuidados aos animais e preços 

praticados; 

(v) Cachorros e gatos – presença nas ruas, dejetos produzidos e transmissão de 

doenças; e 

(vi) Assuntos diversos. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes conselheiros discutiram a Ordem do Dia, contando 

com a presença do Sr. Edson, Fiscal de Serviços Públicos de Porto Seguro, e 

deliberou o que segue: 

 

(i) Será feita uma medição de decibéis no Bar Imperial para a devida 

adequação do som produzido tendo em vista que o som ainda segue 

incomodando a vizinhança. 

(ii) Será elaborado um comunicado para o vilarejo esclarecendo como utilizar 

a matéria orgânica através do processo de compostagem. 

(iii) Será agendada uma reunião com o Capitão da Marinha e com a 

Associação dos Canoeiros objetivando esclarecer, organizar e melhor 

definir o regramento para o setor. 
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(iv) Será agendada uma reunião com a Secretaria de Transportes, a Secretaria 

de Meio Ambiente e os Carroceiros objetivando esclarecer, organizar e 

melhor definir o regramento para o setor. 

(v) Será elaborado um comunicado para o vilarejo acerca dos cães e gatos e o 

devido cuidado com seus dejetos. Também se discutirá em momento 

oportuno uma campanha para evitar a chegada de novos animais e para a 

adoção dos animais abandonados no vilarejo. 

(vi) Assuntos diversos: 

a) Será agendada uma reunião com o Sr. Bene Gouveia, Secretario de 

Meio Ambiente, objetivando discutir as questões relacionadas a 

construção da estrada pavimentada e o saneamento básico no vilarejo; 

b) Será contatado o Sr. Janio Botelho, Diretor de Obras Vicinais, 

objetivando esclarecer a questão da estrada que tem projeto de 

pavimentação;  

c) Pesquisa sobre o Conselho Ambiental de Porto Seguro e eventual 

participação do CCAC no referido Conselho; 

d) Divulgação do restabelecimento do CCAC para as autoridades 

competentes; 

e) Elaboração de e-mail/comunicado para os proprietários de imóveis em 

Caraíva informando sobre o restabelecimento do CCAC e as regras de 

convivência do vilarejo; 

f) Pesquisa e compreensão do projeto de sustentabilidade aplicado na Ilha 

do Cardoso para utilização como diretrizes para criação de projeto 

semelhante em Caraíva; 

g) Será contatado o Observatório da Imprensa para discussão de temas 

regionais; e 

h) Ficou definido pelo convite formal a Polícia Militar para participação 

na próxima reunião. 

(vii) O Conselheiro Diego Silva Pinto solicitou a substituição da sua suplente 

Maria D’Ajuda Magno da Silva por Jadson Santos, o que foi aceito por 

unanimidade dos presentes. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


