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Diretoria da SAI recebida em audiência com prefeito e todo seu secretariado

Em audiência realizada no Gabinete do Prefeito Municipal de Ubatuba em 31 de março, a Diretoria da SAI - Associação
Amigos de Itamambuca, representada pelo seu Presidente Sr. Sidney Silva, por seu Diretor Jurídico Dr. Maurício Felberg,
pelo conselheiro Sr. Aldhemar Freitas, e o gerente Sr. Ivo Lorenzetti, foi recebida pelo Prefeito Delcio Sato, acompanhado
por todo seu secretariado, para tratar da necessária intensificação de gestões do poder público municipal em toda a costa
norte do Município, com ênfase específica na seguinte pauta:
1 - Zona Azul
- operação
- arrecadação e repasse
2 - Realização de Eventos
- Campeonatos de surfe
- Festas

3 - Fiscalização da PMU
- ambulantes
- obras
- cachorros na praia
- pousadas
4 - Convênios
- manutenção Itamambuca e entorno (máquinas e pessoal)
- projeto social
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A audiência teve a duração de 150 minutos, durante a qual foram esmiuçados cada um dos importantes temas da
pauta, ficando definidas diretrizes e planos de ação específicos, enfatizada a admitida necessidade de intensificação
de ações do poder publico municipal na região, bem como reconhecida a história e importância da atuação da SAI
na proteção dos aspectos socioambientais da bacia do rio Itamambuca, seu entorno e todo o município de Ubatuba.
A SAI recebeu com muita esperança a mudança de postura da nova administração pública municipal, e seguirá
atenta no cumprimento de sua missão institucional e estatutária de zelar pela proteção dos interesses da região,
com foco na preservação do patrimônio paisagístico e proteção socioambiental da área e de todo o município.
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