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Itamambuca, 11 de janeiro de 2016
Obras de melhoria continuam na avenida Itamambuca

Prioridade para moradores e usuários da praia de Itamambuca, a manutenção da avenida de acesso tem sido preocupação
constante da SAI. As chuvas têm atrasado as obras, e a descontinuidade no fornecimento do material prometido pela Prefeitura
prejudicou o ritmo da mesma. Por isso a SAI assumiu a responsabilidade pela reforma e intensificou os trabalhos. Os resultados já
podem ser sentidos, com a melhoria do trânsito, realizado de modo mais confortável pelos usuários, após a colocação de material
e a compactação do solo. As obras terão continuidade com a utilização de recursos dos associados sob a responsabilidade da
SAI.

Acordo para uso de recursos da cobrança da Zona Azul não está sendo cumprido
Inicialmente, parte da manutenção seria realizada com recursos advindos da cobrança de Zona Azul no local. O acordo, fechado
em novembro, em reunião com o Sr. José Lindolfo Candinho, responsável pela Zona Azul, previa que, além da manutenção da
avenida, haveria o fornecimento de material para a continuidade na melhoria dos acessos à praia e para a construção de um
parque infantil no canteiro central da avenida. Apesar da SAI destacar a importância do uso do recurso para benefícios no próprio
bairro, lamenta que o acordo não esteja sendo cumprido pela Prefeitura e pela COMTUR.

Segurança foi garantida durante as festas de final de ano
Satisfação enorme da Diretoria ao informar que, durante as festas
de fim de ano, não houve qualquer ocorrência relacionada a furto ou
roubo nas casas e veículos em Itamambuca. Acreditamos ser
reflexo das ações da equipe da SAI em parceria com a Polícia
Militar. Havendo atitudes suspeitas, comuniquem-se com a Base
Comunitária da SAI (Tel. 3845.1098). Caso necessário a SAI irá
acionar a Polícia Militar.
Vem aí, durante o Carnaval, a
Assembleia que irá eleger a
nova Diretoria da SAI.
Participe, candidate-se, faça
parte desse time!!!
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