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CAMPANHA POR E PARA ITAMAMBUCA

Amigos,
Abrindo nosso Boletim, o texto da
Campanha por Itamambuca, do ponto
de vista da SAI.
Palavras do nosso Presidente sobre
Mais uma vez as informações sobre
os trabalhos da Comissão para
recuperação da avenida.
Publicamos a tabela da Operação
Pente Fino, com totais de Abril.
Chamamos a atenção para a dengue,
ela está de volta a Ubatuba, com
muitos casos! Previnam!
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

TENHA ORGULHO
Tenha orgulho... de estar associado a uma entidade
com 37 anos de história pela preservação e ordem de
Itamambuca. Uma praia considerada das mais belas e
naturais do Brasil, não à toa e com poucos exemplos de
tanto sucesso. E que você frequenta.

Tenha orgulho...de estar associado a uma entidade que
capta recursos, para ainda mais preservação e
educação, de Fundos sérios do porte do FEHIDRO. Que
audita suas ações e estatutos e aprova prestações de
contas regulares. E que você participa.
Tenha orgulho... de estar associado a uma entidade que
é reconhecida pelas benfeitorias e benefícios para a
região, a tal ponto de ser considerada de Utilidade
Pública pelos órgãos governamentais desde 2005. E que
você faz parte.
Tenha orgulho... de estar associado a uma entidade que
dá 35 empregos dignos a moradores da região, além de
centenas de famílias que dependem indiretamente dos
serviços prestados; movimentando milhares de reais na
micro economia local e do município.
Tenha orgulho...de estar associado a uma entidade que
presta zeladoria ao loteamento com mínimo índice de
criminalidade; em uma região onde se localiza uma das
3 cidades mais violentas do estado. Onde você
frequenta, não à toa, com seus familiares e cria seus
filhos.
Tenha orgulho...de estar associado a uma entidade que
olha pelo entorno, colaborando com ações de educação
e desenvolvimento social em toda a região, onde a união
de seus participantes pode construir, entre outras, uma
biblioteca para benefício de todos. Uma história que
pode ser contada por poucos. E que você ajudou a
fazer.
Tenha orgulho...de uma entidade que, ao longo de seus
37 anos, já sofreu inúmeras ações questionado suas
reais intenções e legitimidade, e que nunca abriu mão de
suas convicções de AMIGOS de, e para, uma
Itamambuca como é hoje e que fará tudo para que o
desenvolvimento da região aconteça da melhor forma
possível, com respeito e dignidade.
Associação AMIGOS de Itamambuca

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 SAI está participando de mais uma
edição da Campanha do Agasalho e
colocou uma caixa coletora na sede. A
arrecadação vai até 30/07. Pedimos a todos
que colaborem.
Participem!
Doem agasalhos. Os necessitados
agradecem!
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Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Coleta lixo
Praia, Ruas e Praia, Balões e
verde
Avenidas
Canteiros
Central

32
27
28
32
119

200
235
217
658
1310

2871
3383
5567
4244
16065

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 19 de abril, 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 30.04.2014.

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$ 5.428,61
Subtotal:..........................R$301.510,11
Despesas (v. abaixo)......R$ 38.461,30
Saldo final da conta......R$263.048,81
Aplicação em CDB..........R$265.278,67
A resgatar de CDB..........R$ (2.229,86)

DESPESAS E SUA DESTINAÇÃO:
DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS:
- Davi Lemos (guias padrão PMSP):...........................R$15.000,00
- Cimentuba
brita, areia, blocos e prego):....R$ 7.623,38
Helena,
filha do(cimento,
Dnão,
segue
o caminho
do pai
- Comercial
Itaguá
(pregos para madeira)..................R$ 162,32
- Madeireiro (sarrafo, pontaletes e madeirite):............R$ 404,00
- 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$ 1.308,00
TOTAL:..........................:............................................R$38.461,30

Resumo das últimas ocorrências, após 19.04.2014:
Em 25.04.2014, o arquiteto Antônio Coutinho de Oliveira, da Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbano, atual denominação da Secretaria de Arquitetura, enviou à Comissão o projeto
viário, com modificação do retorno de entrada no loteamento, contemplando a sua forma original;
Em 09.05.2014, a SAI dirigiu ofício à Prefeitura, à atenção da Secretaria Municipal de Serviços de
Infraestrutura Pública, atual denominação da Secretaria de Obras, fornecendo-lhe dados referentes
ao processo SO 4034/11, para abertura de retorno entre as ruas 9 e 11, “objetivando o atendimento
deste antigo pedido dos moradores e proprietários de casas do loteamento, naquele lado da
avenida”, que remonta a 2006;
Em 13.05.2014, foi enviada mensagem ao Sr. Mauro Sérgio Bezerra, titular da Secretaria Municipal
de Serviços de Infraestrutura Pública, reportando-se ao recente ofício da SAI, quanto ao retorno
entre as ruas 9 e 11, bem como solicitando “que nos forneça, por ora, relação do material
necessário somente para a construção dos quatro drenos, entre as ruas 20 e 22 (anexo, focalizando
o local), do lado da montanha, para que possa ser testado o sistema de drenagem previsto no
projeto elaborado pela Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano”;
Até esta data, continuam os trabalhos de recuperação de guias e sarjetas, tendo alcançado o
retorno de entrada do loteamento, que já foi refeito, possibilitando mão em duplo sentido.
A COMISSÃO – 16 de maio de 2014.4.
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SERVIÇO:
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.

Itamambuca
Ontem e Hoje
Preservar sempre

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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Nota do Presidente
Em vista dos boatos que circulam em nosso bairro, gostaria de esclarecer que a
SAI nunca pleiteou receber mensalidades como um condomínio, pois não nos
enxergamos assim.
Somos uma associação existente há 37 anos, reconhecida como entidade de
utilidade pública, que gera atualmente 35 empregos diretos no regime CLT e
injeta na economia do município em torno de R$100.000,00/mês.
Prestamos serviços de:
Limpeza de praia, ruas, áreas verdes e etc...
Coleta de lixo verde
Zeladoria, com um carro e três motos que fazem ronda 24h,uma guarita na
entrada da rodovia e uma base comunitária que serve como apoio à PM nos
períodos de temporada, funcionando 24h.
Atuamos na fiscalização de obras irregulares, degradação das áreas de
preservação e distúrbio do sossego, denunciando e cobrando providências junto
aos órgãos competentes.
Elaboramos e executamos junto às associações de bairros vizinhos, projetos
sócio ambientais, visando a recuperação de rios, preservação do meio ambiente
e educação ecológica.
Para tanto pleiteamos um rateio de despesas, pois entendemos que estes
serviços são de responsabilidade de todos os proprietários e todos se
beneficiam.
Assim como eu, todos os diretores, conselheiros e suplentes do conselho,
trabalham voluntariamente e também contribuem com o rateio mensal.
Recorremos à justiça em alguns casos para termos este reconhecimento, onde
obtivemos dezenas de pareceres favoráveis e apenas um contrário.
Contamos com a colaboração de todos nesta batalha.
Obrigado
Ricardo Rotta Neto

