
 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO E AMBIENTAL DE CARAÍVA – CCAC 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 20 de agosto de 2015, às 11hs, no Distrito de Caraíva. 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação, conforme disposição do Artigo 8 do 

Regimento Interno. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

(i) Aprovação do convite para a aldeia indígena; 

(ii) Organização das Salas da Comunidade; 

(iii) Feira Livre – Organização de espaços e regras;  

(iv) Projeto Paz Pública; 

(v) Reunião com a comunidade do vilarejo; 

(vi) Atualização sobre IPHAN e Secretaria de Obras. 

 

DELIBERAÇÕES: Os presentes Conselheiros e Suplentes discutiram a Ordem do 

Dia e deliberaram o que segue: 

 

(i) APROVAÇÃO DO CONVITE PARA A ALDEIA INDÍGENA – Foi 

aprovado o convite e definida a data para 27 de agosto do encontro com os 

representantes das aldeias de Barra Velha e dos buggys para discussão da 

alteração do local de estacionamento dos buggys para fora do vilarejo 

objetivando respeitar a lei que proíbe o tráfego de veículos em Caraíva. 

(ii) ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DA COMUNIDADE – foi aprovada a 

organização das duas Salas da Comunidade localizadas na travessia do rio. 

Ambas serão pintadas e reformadas se necessário. Duca se responsabilizou 

por repintar o mapa do vilarejo na parede. 

(iii) FEIRA LIVRE – ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS E REGRAS – 

contando com a presença do responsável pela Feira Livre, Sr. Marola, foi 
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definido que será feita uma planta da Feira Livre descrevendo o local de 

cada expositor. Haverá também um espaço para os pescadores exporem 

seus peixes. Foi reforçada a necessidade de cobrar os expositores quanto a 

retirada do lixo e organização das mesas após o encerramento da feira. 

(iv) PROJETO PAZ PÚBLICA – Foi apresentado e aprovado o projeto Paz 

Pública em Caraíva. O projeto visa conscientizar as pessoas quanto a 

criminalidade, o uso de drogas e a violência no vilarejo. A conscientização 

ocorrerá através de palestras, comunicados, no CCAC e dentro das casas. 

Será estudada a possibilidade de arrecadação do dinheiro para manutenção 

da Polícia Militar no local. 

(v) REUNIÃO COM A COMUNIDADE DO VILAREJO – Será 

organizada em data oportuna uma reunião com o vilarejo para melhor 

explanação dos projetos que estão sendo trabalhados no CCAC. Serão 

feitos informativos pertinentes a determinados assuntos discutidos em 

reunião. 

(vi) ATUALIZAÇÃO SOBRE IPHAN E SECRETARIA DE OBRAS – 

Foram apresentadas as últimas atualizações sobre a resposta dos órgãos 

quanto a paralisação das obras irregulares no vilarejo. Esclarecimentos 

quanto a visita do IPHAN em Caraíva e, posteriormente, dos Fiscais da 

Secretaria de Obras. 

 

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

os membros presentes assinando a Lista de Presença. 


