
CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL  
DE CARAÍVA - CCAC 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 28 de maio de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Estacionamento de Caraíva; 

(ii) Feira Livre – Produtos; 

(iii) Bombas de São João; 

(iv) Recesso feriado; e 

(v) Assuntos diversos. 

 

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

do Cacique Sebastião e Zézito (Aldeia Xandó), discutiram a Ordem do Dia e 

deliberaram o que segue: 

 

(i) ESTACIONAMENTO DE CARAÍVA – Foi lido e discutido o texto que 

está em fase de elaboração sobre o Estacionamento de Caraíva. 

(ii) FEIRA LIVRE – a normatização da feira livre para a venda apenas de 

alimentos e eventual criação de uma feira de artesanato. 

(iii) BOMBAS DE SÃO JOÃO – campanha de conscientização contra a 

utilização das bombas: perigo as crianças, animais e meio ambiente. 

(iv) RECESSO FERIADO – a reunião do dia 4 de junho está cancelada em 

virtude do feriado, retornando as atividades no dia 11 de junho. 

(v) ASSUNTOS DIVERSOS 

a) Aldeia Xandó: Cacique Sebastião e Zézito, ambos da Aldeia Xandó, 

se colocaram à disposição para participar de reuniões do CCAC e para 

discutir propostas de ação conjuntas entre a aldeia e o vilarejo. Foi 

mencionado o interesse da Aldeia na proibição do tráfego de veículos 
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motorizados no local e uma organização com Caraíva para o fim da 

travessia de veículos. 

b) Caraíva Limpa – o projeto será analisado e apresentado em detalhes 

para eventual organização e participação do CCAC. 

c) Marinha e Canoeiros – organização de reunião com a Marinha e 

Canoeiros para discussão do regramento da travessia. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


