
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 16 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) Apresentação do Projeto “Caraíva Saudável” do geógrafo Cristiano Britto; 

(ii) Indicação de Membro Suplente; e 

(iii) Aprovação do regramento da Feira Livre. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes, contando com a presença 

do geógrafo Cristiano Britto, discutiram a Ordem do Dia e deliberaram o que segue: 

 

(i) APRESENTAÇÃO DO PROJETO “CARAÍVA SAUDÁVEL” DO 

GEÓGRAFO CRISTIANO BRITTO – Foi apresentado pelo geógrafo o 

“Programa de Desenvolvimento Sustentável: ‘Caraíva Saudável’ - 

qualidade de vida, meio ambiente e saúde ambiental ao alcance de todos”. 

O programa tem como meta o estudo do território e da população de 

Caraíva, levantando dados analíticos de terrenos (ex. casas, leitos, poços, 

fossos, etc.) e dos indivíduos do vilarejo (ex. escolaridade, local de 

nascimento, documentos de registro, etc.), objetivando bem compreender 

os anseios estruturais do vilarejo e melhor definir o perfil do atual morador 

de Caraíva. 

(ii) INDICAÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE – a vaga de Membro 

Suplente existente para a Conselheira Herminia Van Tol foi preenchida 

pela já Suplente MARIA DO CARMO SOARES alocada para a vaga. 

Assim sendo, para a vaga de Membro Suplente do Conselheiro Martim de 

Assis Arantes que passou a constar em aberto neste momento, foi 
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indicado e aceito por unanimidade o ingresso de JULIANA ROSA 

ROCHA como membro do Conselho; e 

 

(iii) APROVAÇÃO DO REGRAMENTO DA FEIRA LIVRE – foi lido e 

aprovado por unanimidade o regramento da Feira Livre que será divulgado 

nos devidos locais e entregue aos expositores. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


