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Vista da foz do rio com filtro

Projeto Diagnóstico Socioambiental da Bacia do
Rio Itamambuca
O projeto do Diagnóstico Socioambiental da Bacia,
responsabilidade da SAI, com financiamento do FEHIDRO, é uma
das ações do PGA, em parceria com a comunidade local. No
momento, estão sendo aplicados os questionários em campo, casa-acasa nos 5 bairros da bacia hidrográfica do Rio Itamambuca. O
projeto encontra-se na terceira parcela do financiamento, cujo
produto será o levantamento de campo por meios de questionários
socioambientais, elaboração e sistematização de banco de dados,
exposição das ações à comunidade e construção de matriz de ações
e metas de forma participativa, incluindo os atores responsáveis pela
gestão na bacia. Durante os meses de março e junho de 2016
tivemos que promover uma atualização no cadastro SAI junto ao
Banco do Brasil, razão pela qual houve um atraso em nossos
pagamentos, o que foi normalizado no mês de agosto.

Acompanhamento e Desenvolvimento das Atividades
da Parceria Pick-upau/SAI
Foi firmada uma cooperação técnica e institucional entre a SAI e a Agência
Ambiental Pick-upau para a realização de ações, projetos e atividades
relacionados ao meio ambiente .
O primeiro evento desta parceria foi realizado no dia da Mata Atlântica, que
contou com a participação de diversas entidades parceiras. A próxima ação será
em setembro, com a realização de evento do Dia Mundial de Limpeza de Rios e
Praias, a qual deve contar com o apoio de diversos parceiros, conforme anos
anteriores.
A iniciativa deverá ser do PGA, com a participação das entidades: Associação de
Amigos de Itamambuca – SAI, Associação Amigos e Moradores de Itamambuca SAMITA, Associação de Moradores do Morro do Tiagão, Escolinha de Surf do
Zecão, Escola Municipal Honor Figueira, Itamambuca Eco Resort, dentre outros.

Comunidade durante oficina do projeto

Projeto de Recuperação das Áreas Verdes do Loteamento de
Itamambuca – PRAVER
Este é um projeto de recuperação das áreas verdes lote a lote. A
adesão é feita individualmente pelo morador, com o objetivo de
adequar a sua área às necessidades estabelecidas pela Lei de
Zoneamento (DECRETO 49.215/2004).
Este processo é coordenado pela Empresa Agrodrop, sob a
supervisão técnica do PGA. Até o momento o projeto encontra-se
sem adesões neste ano. Procure se informar para se beneficiar
dessas ações.

Itamambuca pede revisão do ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico para a bacia
Representantes dos diferentes trechos que fazem parte da
bacia do rio Itamambuca estiveram reunidos na semana
passada para discutir o ZEE. Este zoneamento já está em
discussão há alguns anos, mas agora deverá ser votado e
depois encaminhado para Audiências Públicas, antes de ser
sancionado pelo Governador. A iniciativa é da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e, no município, a Prefeitura tem
conduzido o processo. A comunidade de Itamambuca,
descontente com o mapa proposto pela Prefeitura,

encaminhou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente um
documento solicitando que sejam alterados alguns pontos,
para zoneamento mais restritivo do que a proposta enviada.
Inicialmente toda a área ficaria em Z4, porém a demanda é
para que o Morro do Tiagão e o Ranário fiquem em Z2, e que
sejam reduzidos o recorte da Vila e trechos do loteamento que
atualmente estão em Z4. Para saber mais, veja no site da
Prefeitura:
http://www.ubatuba.sp.gov.br/download/cmma/Minuta%20de%20Decreto%20
ZEE%20Litoral%20Norte%20SMA%20vers%C3%A3o%2023-08-16.pdf

