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Itamambuca, 04 fevereiro de 2016
Vem aí a Assembleia Geral Ordinária
Acontece no dia 06 (seis) de Fevereiro de
2016 (sábado), às 19h30, em primeira chamada, e
às 20h, em segunda chamada, a Assembleia Geral
Ordinária, na sede da associação, na Avenida
Itamambuca, número 1021, Praia de Itamambuca,
Ubatuba (SP).
Pauta Única: Prestação de Contas de contas
2015
Aprovação do Orçamento 2016/2017
Eleição Nova Diretoria 2016/2017
Assuntos Gerais

Desmoronamento de acesso à praia de Itamambuca aguarda solução
O desmoronamento de acesso à praia na rua 24 deixou uma situação de
grave perigo para pedestres e veículos. As fotos demonstram a
precariedade do local. O fato ocorreu logo nos primeiros dias de janeiro.
No dia 6, o gerente da SAI esteve na Secretaria Municipal de Obras
solicitando a vistoria de um engenheiro. Sem solução até o dia 14, em
nova visita à secretaria, obteve, após comparecimento do Administrador
da Regional Norte, a confirmação da necessidade de um engenheiro no
local. O profissional que foi vistoriar confirmou a urgência de uma obra de
recuperação que envolveria concretagem, uma obra que só poderia ser
executada pela própria Prefeitura. Sem solução até hoje, a SAI aguarda e
cobra da administração. E orienta os motoristas para que evitem
estacionar próximo ao local.

Traçar o perfil socioambiental da bacia do rio Itamambuca
através de uma proposta participativa, a fim de identificar os
níveis de interação homem/ambiente e seus reflexos locais,
especialmente no que tange à qualidade e disponibilidade dos
recursos hídricos. Esse é objetivo do projeto Diagnóstico
Socioambiental da Bacia do Rio Itamambuca, uma proposta
de trabalho da SAI para buscar soluções para o nosso bairro e
as comunidades vizinhas.
Com a liberação da segunda parcela, terá início, logo após o
carnaval, a aplicação dos questionários para a população dos
5 núcleos que compõem a bacia.

Planilha Pente Fino de Janeiro
Limpeza Loteamento Itamambuca
Operação Pente Fino - Sacos de 100 L

Imagens da última oficina. Nosso gerente, Ivo, em primeiro plano.

Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Coleta lixo
Praia, Ruas e Praia, Balões e
verde
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Canteiros
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CALCULADO 2015
CALCULADO 2014

239
296

3030
2425

37741
41687

Hierarquização
das prioridades
apontadas.

Entre em contato conosco
Operação Pente Fino

Sede da SAI
(012) 3845-3156
Base Comunitária (012) 3845-1098

