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Recuperação da avenida continua

Amigos,
Damos as boas vindas ao novo
Gerente Administrativo, o Ivo
Lorenzetti.
Mais uma vez as informações sobre
os trabalhos da Comissão para
recuperação da avenida e a
continuidade das obras.

Publicamos a tabela da Operação
Pente Fino, com totais de Maio.
Informamos ainda que a SAI mais
uma vez participa da Campanha do
Agasalho. Colabore!
Queremos ampliar o envio de boletins
por e-mail, pois isto significa uma
grande economia em recursos
financeiros e ambientais. Porém, o
número de cadastrados ainda é
pequeno, se considerarmos o total de
associados. Pedimos sua ajuda, se
está cadastrado recomende um
amigo, não precisa ser
necessariamente proprietário ou
morador. Ajude a SAI nessa
campanha. Envie seus dados para
atendimentosai@itamambuca.org.br.
Leia mais em nosso site:
www.itamambuca.org.br.
A Diretoria

Queremos homenagear nosso
ex-funcionário Sr. Antonio
Roberto Teixeira, agradecendo
sua dedicação durante os 10
anos que esteve à frente da
administração da sede da SAI.
Obras da avenida
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Operação Pente Fino - Loteamento e Praia
Limpeza Loteamento Itamambuca
Operação Pente Fino - Sacos de 100 L

Ano

Mês

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Total

CALCULADO 2013
CALCULADO 2012

Campanha do Agasalho
A Campanha do Agasalho continua!
Infelizmente percebemos uma pequena
adesão. Por isso pedimos a todos que
colaborem, levando sua doação à caixa
coletora que se encontra na sede. A
arrecadação vai até 30/07.
Participem!
Os necessitados agradecem!
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Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Coleta lixo
Praia, Ruas e Praia, Balões e
verde
Avenidas
Canteiros
Central

10
32
27
28
32
129

96
200
235
217
658
1406

3144
2871
3383
5567
4244
19209

256
231

2.645
4.500

37.160
45.933
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Recuperação da Avenida Itamambuca
Prezado(a) Associado(a):
Buscando mantê-lo sempre informado sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de Estudo de
Recuperação da Avenida Itamambuca, atualizamos o texto publicado anteriormente no site da SAI
(www.itamambuca.org.br), em 16 de maio, ao qual acrescentamos as ocorrências havidas desde
então até esta data e que resumimos a seguir. Recomendamos, porém, a leitura do citado texto, na
íntegra, que certamente o colocará a par de maiores detalhes sobre o nosso trabalho.
Segue demonstrativo da arrecadação, das despesas e a que se destinaram, até 31.05.2014.

VALOR ARRECADADO:
1ª parcela:.......................R$ 89.175,00
2ª parcela:.......................R$ 96.410,10
3ª parcela:.......................R$109.890,00
Subtotal:..........................R$295.475,10
Juros por atraso:.............R$
606,40
Rend.aplicação:..............R$ 7.014,89
Subtotal:..........................R$303.096,391
Despesas (v. abaixo)......R$ 39.166,08
Saldo final da conta......R$263.930,31
Aplicação em CDB..........R$266.864,95
A resgatar de CDB..........R$ (2.934,64)

DESPESAS E SUA DESTINAÇÃO:
DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS:
- Davi Lemos (guias padrão PMSP):...........................R$15.000,00
- Cimentuba (cimento, brita, areia, blocos e prego):....R$ 7.623,38
Helena,
filha doItaguá
Dnão, (pregos para madeira)..................R$ 195,10
- Comercial
segue
o caminho
do pai pontaletes e madeirite):............R$ 404,00
- Madeireiro
(sarrafo,
- Pedreira Massaguaçu (brita graduada):...................R$ 1.206,80
- Di Carlo (confecção de duas faixas): .......................R$ 670,00
DEMAIS DESPESAS:
- Despesas bancárias:................................................R$ 3.196,90
- Despesas de Correio:...............................................R$ 2.365,20
- Fernando Laghi (levantamento planialtimétrico):.....R$ 5.687,50
- Cópias:.....................................................................R$ 127,50
- Material de escritório:...............................................R$ 709,70
- Refeições para funcionários da Prefeitura...............R$ 1.980,00
TOTAL:..........................:............................................R$39.166,08

Resumo das últimas ocorrências, após 16.05.2014:
Em 26.05.2014, conversamos com o Sr. Roni Clebson Baroni, encarregado da Sanepav em
Ubatuba, e solicitamos envio urgente de funcionário para substituir o que foi demitido, ao mesmo
tempo em que lhe agradecemos pela manutenção de dois funcionários na recuperação de guias e
sarjetas. Na mesma data recebemos e-mail confirmando a imediata reposição;
Em 28.05.2014, enviamos e-mail ao Sr. Mauro Sérgio Bezerra, titular da Secretaria Municipal de
Serviços de Infraestrutura Pública, reportando-nos ao pedido de abertura de retorno na Avenida
Itamambuca, entre as ruas 9 e 11. Anexamos fotos do local, mostrando que haverá supressão de
poucas árvores ali existentes, que poderão ser transplantadas ou repostas;
Em 02.06.2014, foi feito um balanço dos gastos até então, de R$26.004,50, com a recuperação de
guias e sarjetas, comparativamente ao custo previsto, de R$47.496,00 e ao que foi arrecadado para
esta finalidade (R$48.450,67). Foi esclarecido que o material adquirido de acordo com a relação feita
pelo engenheiro José Carlos Vital, da Prefeitura (guias, cimento, areia, brita, bica graduada, sarrafos,
pontaletes e pregos) já havia sido totalmente utilizado, exceto por 215 guias, das 760 adquiridas;
Até esta data, continuam os trabalhos de recuperação de guias e sarjetas, em ritmo lento, porém
constante, no lado ímpar da Avenida Itamambuca. Neste lado as guias e sarjetas encontram-se
bastante deterioradas, devendo ser substituídas em grande parte.
A COMISSÃO – 16 de junho de 2014.
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SERVIÇO:

Projetos contribuem para preservação de Itamambuca

TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA
3845-1098
(24 horas)
A SAI possui uma
linha de contato
24 hs, através do
telefone acima. Em
casos de barulho,
pessoas suspeitas
circulando dentro do
loteamento e
trabalhos
relacionados à
zeladoria,
solicitamos entrar
em contato neste
telefone.

Projeto EDUCOM
Aconteceu dia 19 o encerramento do Projeto EDUCOM, com a presença da equipe, da
Diretoria da SAI, ex participantes do projeto e amigos. Mais detalhes na próxima edição
do Boletim. Veja os resultados do projeto no eitamambuca.blogspot.com.
Entre outros, o Boletim sobre o rio Itamambuca
(capa ao lado), com desenhos dos educandos,
as faixas sobre a preservação do rio, as placas
sobre o jundu, os Cadernos com diversos temas,
o Boletim sobre pássaros.

POLÍCIA CIVIL
3833-2533
SANTA CASA
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA
3832-0287
ELEKTRO
0800-7010102
PREFEITURA
3834-1000
SEC. DA SAÚDE
3833-8580
DEFESA CIVIL
3832-5349
AGENCIA
AMBIENTAL DE
SÃO SEBASTIÃO –
CETESB
(12) 3862.2300
PARÓQUIA
IMACULADA
CONCEIÇÃO
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)
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COMUNICADO IMPORTANTE: PRAVer Itamambuca
Informamos aos moradores e visitantes de Itamambuca, principalmente aqueles que
querem ver o patrimônio ambiental do loteamento cada vez mais conservado, que o
Inquérito Civil n° 39/12, pelo qual o GAEMA (Grupo de Atuação Especial do Meio
Ambiente) avaliava a fundamentação técnica e legal do Programa de Restauração de
Áreas Verdes de Itamambuca (PRAVer), bem como sua aplicação no campo, foi
arquivado por unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tal
deliberação vem de encontro a duas das três bases estruturais da empresa responsável:
legalidade e consistência técnica. A outra base chama-se dedicação.
Portanto, convidamos a todos para que participem e apoiem a Restauração das Áreas
Verdes de Itamambuca. Nossa mata, tanto a floresta de restinga como o jundu, e nossa
paisagem, merecem respeito e cuidados.
Atenciosamente,
Agrodrop – selva elaborada
Mais informações: www.agrodrop.com.br
Monitoramento feito
pelos alunos da Escola
Honor Figueira

