
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Assuntos diversos. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes discutiram a Ordem do 

Dia, contando com a presença dos soldados da Polícia Militar, os Srs. Augusto Bispo 

e Leandro Santana Souza, e deliberaram o que segue: 

 

(i) FEIRA LIVRE – Será organizada uma feira livre para venda de alimentos 

no vilarejo. O suplente Jadson e os moradores Pablo e Alethea se 

encarregarão de pesquisar produtores da região (frutas, hortaliças e 

outros), bem como encontrar o espaço adequado (foi sugerido a Praça da 

Igreja) e os dias de funcionamento. 

(ii) PROPRIEDADES EM CARAÍVA – Organizar reunião com Rachel do 

Parque Monte Pascoal para dar seguimento ao projeto de transformação 

das posses em propriedades dos terrenos de Caraíva. 

(iii) POLÍCIA MILITAR; 

a) Os policiais militares relataram a dificuldade da arrecadação dos 

valores necessários para a manutenção dos mesmos no vilarejo. Serão 

estudadas outras formas de arrecadação (produtos para venda para 

moradores e turistas ou adesão de outros membros com menor valor 

mensal de contribuição); 

b) Maior disponibilidade e divulgação dos rádios comunicadores para 

comunicação interna dos moradores do vilarejo e da Polícia Militar; e 
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c) Suporte à Fiscal de Serviços Públicos, Joana Arruda, em questões que 

necessitarem de força policial. 

(iv) ESTACIONAMENTO – Será organizada uma reunião com o Sr. Jailson 

Ferreira, Secretário de Transportes de Porto Seguro, juntamente com os 

Srs. Alex e Dilson, representantes da Associação de Nova Caraíva, 

objetivando a recuperação do controle e manutenção do estacionamento do 

vilarejo. 

(v) VEÍCULOS NO VILAREJO – Serão produzidas placas para serem 

colocadas na travessia, na divisa com a aldeia e na praia, explicando sobre 

a proibição do tráfego de veículos no vilarejo. Estão sendo discutidas 

formas de transferir os buggys localizados na Praça da ANAC para um 

espaço fora do perímetro de Caraíva. 

(vi) CONSTRUÇÃO DA ESTRADA – Foi esclarecido em reunião ocorrida 

em 22 de abril entre o Sr. Janio Botelho, Secretário de Obras Vicinais, e o 

Conselheiro Daniel Bangalter, que não será construída uma estrada 

pavimentada na região em um futuro próximo. O Secretário informou que 

será feita uma melhor manutenção da estrada de terra existente. 

(vii) DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – O Conselho irá elaborar um documento 

dirigido à Prefeitura de Porto Seguro requisitando um estudo sobre a vazão 

e a qualidade da água do poço existente em Nova Caraíva, e a viabilidade 

para instalação e manutenção dos dutos de água que farão a distribuição 

pelo vilarejo.  

(viii) BIODIGESTOR – Será feita uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

possibilidade de utilização de um biodigestor para melhor utilização da 

matéria orgânica descartada no vilarejo. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


