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NOSSO PRESIDENTE

Sidney Roberto da Silva, 55 anos. Frequenta Itamambuca há mais de trinta anos e se relaciona
muito bem com todos que aqui convivem. Preside a SAI há três mandatos e divide seu tempo de surf
e praia para se dedicar aos rumos de Itamambuca.
PALAVRA DO PRESIDENTE
Vivemos novos tempos depois de todos os acontecimentos de 2020. Durante os dois
primeiros meses da pandemia Itamambuca ainda tinha a sua conhecida tranquilidade, o que mudou
logo depois.
Desde junho, nossa praia, assim como toda cidade, começou a receber um volume de
visitantes como nunca visto antes. Aos ﬁnais de semana este movimento tornou-se ainda mais
intenso. Além dos visitantes esporádicos, muitas famílias passaram a residir em Itamambuca o que
aumentou consideravelmente as reformas, as construções, o ﬂuxo de caminhões de material de
construção, as entregas de mercadorias e o número de pessoas circulando pelo loteamento.
Itamambuca é atrativa para novos moradores e turistas na região. Temos ciência de que isso
traz novos desaﬁos para todos da comunidade e, em especial, para a diretoria da SAI que vem
trabalhando para conscientizar essa nova população sobre a importância de cuidar bem da nossa
praia.
O PODER PÚBLICO
O desrespeito às leis tornou ainda mais evidente a ausência do poder público. A SAI passou a
ser cobrada por ações que competem à municipalidade, à polícia e ao estado. A falta de ﬁscalização
tem permitido a execução de construções diferentes das plantas previamente aprovadas, a
circulação de ambulantes sem licença e infrações de trânsito reﬂetiram no aumento de solicitações
para que a SAI resolva o que não é de sua competência.
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NOSSO TRABALHO
No que compete à SAI, asseguro que procuramos sempre estar em contato com as
autoridades no sentido de cobrar ações das mesmas, o que se conﬁgura em uma árdua tarefa para
quem está à frente da associação. Nos últimos três anos, diversas reuniões foram realizadas no
Gabinete do Prefeito, quase sempre discutindo as mesmas pautas. Como resposta sempre nos
apresentam a justiﬁcativa de que o efetivo é insuﬁciente para a ﬁscalização de 100km de extensão
do município, distribuídos em mais de 100 praias.
TRAGA SEU TÍTULO DE ELEITOR
“PARA TERMOS MAIS ATENÇÃO DA CÂMARA DE UBATUBA, A QUAL PRECISA DE VOTOS,
TEMOS QUE TRANSFERIR NOSSOS TÍTULOS DE ELEITOR PARA CÁ, PENSE NISSO!”
AMOR POR ITAMAMBUCA
Apesar do trabalho exaustivo e voluntário na liderança da SAI me mantenho ﬁrme e
acreditando que precisamos exercer o papel de representar a comunidade de Itamambuca na
cobrança por um trabalho melhor do poder público. Com exceção da coleta de lixo, realizada pela
SANEPAV, a manutenção de toda a área é feita pela equipe de colaboradores da SAI.
CONVENÇA SEU VIZINHO
Reforço a importância de divulgarmos nosso trabalho e assim aumentarmos o número de
associados para que SAI tenha ainda mais condições de manter este paraíso um lugar tranquilo,
bonito e seguro. Somente com mais recursos podemos aumentar e melhorar a qualidade dos
serviços que são tão importantes para todos.
Fale com seu amigo, parente ou vizinho e compartilhe essa ideia.

NOSSO GERENTE

Marcello de Oliveira, 58 anos. Ele comanda as diversas equipes da SAI em suas rotinas diárias,
atua também na linha de frente nas necessidades dos associados. É muito competente, organizado
e rápido, é respeitado por toda equipe da SAI e além de tudo um ótimo ouvinte.

BOLETIM SAI

Nosso gerente conta que a SAI é a maior empregadora CLT do norte de Ubatuba: “Temos 42
funcionários, todos gostam de trabalhar nessa empresa séria e administrar pessoas é um desaﬁo
enorme".
Questionado sobre qual é a missão da SAI, Marcello surpreende dizendo: “O principal é fazer
com que as futuras gerações aproveitem a nossa praia do mesmo modo que aproveitamos na nossa
juventude”.
Nosso gerente é o principal “link” entre a SAI e os associados: “Na minha rotina é uma
constante visitar os associados representando a SAI onde escutar os problemas e receber as
opiniões, muitas muitas vezes nos guiam para uma melhor solução”.
VERÃO
O verão é nossa grande preocupação no momento: "Devemos nos programar para o
movimento da temporada, nossa missão é atender chamados pertinentes aos frequentadores da
praia, associados ou não mas que passam pelo loteamento. Como é um problema para a cidade de
Ubatuba policiar as mais de 100 praias, nós da SAI também temos diﬁculdades e entramos na
questão ﬁnanceira, precisamos de mais associados e assim mais recursos permitem um reforço no
nosso contingente de funcionários, motos e bikes”.
PAGANTES E NÃO PAGANTES
Nosso trabalho reﬂete no loteamento como um todo: "Com muito custo tratamos do leito da
avenida com máquina própria, quem usufrui são os associados, os não associados e os visitantes,
não conseguimos diferenciar esse serviço à somente quem paga a SAI, essa questão reﬂete também
em toda zeladoria".
Como SAI, fazemos de tudo para lembrar à todos as leis as quais nos apoiamos para um bom
convívio, mas precisamos principalmente do poder público para ﬁscalizar e autuar como por
exemplo as infrações de trânsito, construções fora das regras do loteamento, questões de
vizinhança com chamados diversos, e na praia em questões como os vendedores ilegais, cães, som
alto, furtos e etc”.

Visite nosso site, mantenha seu cadastro atualizado:
https://itamambuca.org.br
Fale com a SAI
TEL: (12) 3845-3156 (Sede) | (12) 3845-1098 (Base Comunitária 24h)
Whatsapp: (12) 99644-1585 | ouvidoria@itamabuca.org.br

