
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 30 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 e deliberaram o que segue: 

 

(i) FEIRA LIVRE – Em continuidade ao assunto tratado na reunião anterior 

foi sugerida a Praça do Porto (em frente ao Mercado do André) como o 

local de realização da feira (o mesmo foi decidido em razão de sua 

proximidade a travessia e local de frequente passagem de moradores). Será 

feito um cadastro dos feirantes contendo alguns dados (nome, residência e 

produtos a serem comercializados – eventuais outras informações). Será 

elaborado um regulamento de organização e limpeza para os cadastrados. 

(ii) POLICIAMENTO – Foi levantada a questão para ser discutida em 

reunião oportuna sobre a responsabilidade pela arrecadação da verba e 

organização da atuação da Polícia Militar no vilarejo. 

(iii) ALDEIA – Será feita uma reunião, preferencialmente com os 

representantes indígenas, para tratar do estacionamento e trânsito de 

veículos na Aldeia Xandó. 

(iv) DOCUMENTO DIRIGIDO AS AUTORIDADES COMPETENTES 

SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – Foi aprovada a minuta da 

carta que será dirigida as autoridades competentes questionando os 

documentos, estudos e autorizações necessárias para a distribuição de água 

no vilarejo. 
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(v) CONSTRUÇÃO DA ESTRADA – O assunto da reunião anterior foi 

retomado pois houve a coleta de novas informações demonstrando que no 

mês de março do presente ano foi aprovado um Projeto de Lei sobre o 

tema que será levado para votação na Câmara dos Vereadores. Referido 

projeto transfere do Município para o Estado a concessão das estradas da 

região de Caraíva para sua posterior pavimentação. 

(vi) ORGANOGRAMA PREFEITURA – Será feito um levantamento das 

Secretarias de Porto Seguro bem como de órgãos competentes da região 

visando obter os nomes dos responsáveis para eventuais contatos.  

(vii) AUSÊNCIA JUSTIFICADA – O Conselheiro Edgard Rua comunicou 

antecipadamente a sua ausência na reunião. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


