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SAI - Associação Amigos de Itamambuca
Editorial
Amigos,
Neste número destacamos a reunião
que fizemos com o prefeito Maurício
Moromizato,
reafirmando
nossa
parceria e levando reivindicações.
Leia artigo completo.
Trazemos ainda o resultado da AGE
de 06 de Julho e um Comunicado da
Comissão que vem estudando a melhor
solução para a recuperação da avenida
de Itamambuca e as decisões tomadas na última AGE sobre o assunto.

SAI leva demandas ao prefeito
Presentes: Presidente da SAI Roberto Caropreso, Diretor Jurídico
Mário Bonfá, Diretor Financeiro Joel Ribeiro, Gerente Administrativo
Roberto Teixeira, Supervisor de Zeladoria José Geraldo, Associados
Luiz Paulo Horta de Siqueira, Aldhemar José de Freitas Filho, Prefeito
Maurício Moromizato e Luiz Gustavo Pereira, Chefe de Gabinete.
A Diretoria da SAI e alguns membros da Associação estiveram
reunidos com o prefeito no dia 01 de julho, para levar a proposta de
reafirmar a parceria com a Prefeitura, que já acontece há diversas
gestões e apresentar algumas demandas importantes para o bairro.
Foi entregue um book ao prefeito, com a apresentação da SAI,
projetos, edições de boletins, e materiais de projetos realizados e em
andamento.

Outra notícia interessante é nossa
parceria com a Oakley, com a
presença de atletas em nossa sede.
Nossa campanha para recebimento do
boletim eletrônico continua. Mesmo
quem não é proprietário e/ou associado da SAI, pode receber o boletim
de forma eletrônica, basta enviar um
e-mail
para
atendimentosai@itamambuca.org.br e
solicitar o seu cadastramento. Veja
mais no site e siga-nos no Facebook!!!
A Diretoria

Roberto Caropreso, atual Presidente, salientou a
importância da SAI na preservação do loteamento,
apoio a comunidade e ao município, enquanto
Itamambuca recebe anualmente milhares de visitantes.
Destacou que são responsáveis por 35 empregos
diretos e mais de 100 indiretos e injetam na economia
local cerca de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) por mês
com pagamentos de salários, encargos, impostos e
fornecedores.
Falou sobre as atividades que a Associação desenvolve,
limpeza diária da areia e lixeiras da praia, coleta do lixo
de poda, poda dos matos das ruas, trilha e avenida,
pente fino para a limpeza das ruas e avenida, estação
de reciclados, normatização de construções,
funcionando como um filtro para a aprovação de
projetos na Prefeitura, já que é necessário parecer da
instituição para aprovação do mesmo.
Falou sobre o apoio para a Policia Militar, com a Base
Comunitária, cessão de alojamentos e alimentação, nos
Impresso
no
Brasil

períodos que permanecem fazendo a segurança do
bairro e entorno.
Dentre os projetos sociais, descreveu as ações junto à
Escola Municipal Honor Figueira localizada dentro do
loteamento de Itamambuca, Escola de Surf do Zecão e
Comunidade, com a cessão do espaço da Biblioteca,
computadores com acesso à internet e outros apoios
para atividades, além da participação dos alunos em
comemorações específicas como Dia de Limpeza de
Praias, Dia da Árvore, Meio Ambiente, etc.
Além disso, citou projetos ambientais como o projeto
de recuperação de áreas verdes do loteamento, a trilha
de observação de aves, destacou o PGA – Programa de
Gestão Ambiental da Bacia de Itamambuca que foi
elaborado junto com a Cetesb e a SAMITA (Associação
de Amigos e Moradores de Itamambuca) e os projetos
gerados a partir dele, como A Trilha do Mangue,
EDUCOM e Diagnóstico da Bacia do Rio Itamambuca,
Lixo Zero e Teatro na Areia.
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SAI leva demandas ao prefeito (continuação)
na entrada. Que sejam usada parte da arrecadação
para investimentos em ações ambientais do bairro.
- Intensificar a parceria e conhecer os planos para o
bairro
- Reforma do Posto de Saúde do bairro

Demandas:
- Parceria com a Prefeitura para reforma da avenida
(mantendo o estado original da mesma), com apoio
no projeto para restauração, com maquinário, mão
de obra e apoio técnico. O estudo já está na
Secretaria de Obras.
- Projeto de drenagem para a avenida, para evitar
que a água da chuva permaneça fazendo poças, já
que o leito da av. é muito plano. Além disso, para
evitar que a água da chuva chegue à praia,
arrancando o jundu.
- Manutenção do asfalto da avenida de entrada
(avenida do Comércio).
- Fiscalização para coibir os ambulantes que invadem
a praia. Existem 15 credenciados mas circulam
muitos mais.
- Regramento do uso de faixas e placas no bairro,
existe grande poluição visual.
- Zoonose – vacinação durante a campanha (agosto)
e castração, já que existem muitos animais
abandonados.
- Reivindicação dos moradores e funcionários dos
proprietários que trabalham no bairro:
- ciclofaixa no asfalto
- iluminação na avenida interna
- Participação na organização dos campeonatos de
surf, reconhecendo a importância, mas desejando
estabelecer procedimentos e uma compensação
ambiental pela realização do evento. Evitar que
recebam o comunicado da realização na véspera.
- Cobrança de Zona Azul – seja feita na praia e não
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Respostas do Prefeito:
O prefeito respondeu a cada um dos itens.
- Já sabia sobre o projeto da avenida e reiterou o
apoio a reforma da mesma. Sugeriu fazer a ciclofaixa
na avenida que será recuperada. A equipe de
Trânsito irá a Itamambuca verificar as placas e a
possibilidade da ciclofaixa na avenida de entrada (no
asfalto). Em relação à iluminação, informou que irão
licitar 500 luminárias, que haviam sido licitadas e não
foram adquiridas na gestão anterior, e que poderão
instalar algumas em itamambuca. Em relação aos
ambulantes, está sendo realizado o recadastramento
e revisão das licenças, o que vai permitir melhor
fiscalização. Estão propondo uma Operação
Delegada, com a PM, em que os policiais prestam
serviço sob as ordens do município em seus dias de
folga. Hoje têm muitos problemas com os veículos e
pessoal da Guarda Municipal, sendo o efetivo muito
pequeno e os equipamentos vencidos ou
deteriorados. Para melhor eficiência, precisam
também do apoio da sociedade civil nessa
fiscalização dos ambulantes. Já que a Zona Azul foi
para a COMTUR, estão discutindo o aumento da
percentagem da arrecadação para investimentos da
Prefeitura em ações para a cidade. Tornarão
transparente essa arrecadação e o investimento
resultante dela. Portanto existe a possibilidade de
discutir investimentos para o bairro. Haverá
campanha de vacinação dos animais, porém
precisam de parceria para castrações, já que as
associações que cuidam dos animais abandonados
conseguem realizar as operações com baixo custo.
Mencionou que a prefeitura irá reformar o posto de
saúde do bairro.
Finalizou convidando os membros da SAI para
participarem da Conferência Municipal de Meio
Ambiente, debatendo as questões do município que
serão levados para a Regional.
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A importância da SAI
Depoimento de Regina Teixeira
Moro em Itamambuca há mais de uma década, mas
venho para cá desde o início dos anos 80, ainda muito
jovem. Sempre gostei de praias virgens e é isso o que
me prende a Itamambuca: a sensação de estarmos
isolados. Muito diferente de outras praias famosas,
como Maresias, Camburi, Juquei, onde casas de alto
padrão se debruçam sobre a areia, aqui não vemos as
construções, pois é mantida e respeitada a faixa de
restinga. Reconheço, nessa questão, a forte atuação
da SAI, no sentido de lutar para que proprietários de
terrenos frente ao mar não cedam à tentação de
transformar a vegetação nativa em um jardim
gramado com coqueiros e ainda se tornem, eles
Helena,e filha
próprios, defensores da preservação. A informação
a do Dnão,
segue o caminho do pai
educação asseguram essa postura, pois todos sabemos
Parte equipe EDUCOM e alguns alunos no Amigo Secreto
a importância do jundu para neutralizar a força das
marés e impedir o processo de erosão, que
assola cidades litorâneas no Brasil inteiro.
Informação e educação são áreas em que atuo como
jornalista e educadora, e que consegui fundir no projeto
das Oficinas de Educomunicação em Itamambuca, ou
EDUCOM Itamambuca, cuja proposta é democratizar o
acesso à informática como recurso facilitador do
aprendizado, capaz de dar ao usuário meios de produzir a
própria informação. O projeto nasceu junto com o PGA
(Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca), do qual
consultora, recebeu apoio da SAI e foi
Praia de Itamambuca - Karina S. Lima - Alunaparticipo
do Projetocomo
Educom
aprovado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral
Norte para obter recursos do Fehidro, Fundo Estadual de
Recursos Hídricos. Apesar da burocracia estatal, que
acaba provocando grandes hiatos no fluxo do
projeto, nós, educadores, já conseguimos desenvolver diversos trabalhos com os jovens educandos, todos
pertencentes à comunidade de Itamambuca. Entre os
produtos, destacam-se as placas educativas para a
preservação do jundu, dispostas ao longo da praia, e os
cadernos eletrônicos com conteúdo ambiental, acessíveis
no blog do projeto: http://eitamambuca.blogspot.com.br.
Já lançamos também o informativo sobre as aves, em que
procuramos despertar nesses jovens o orgulho de
pertencer a Itamambuca, tão importante para que queiram cuidar do local onde vivemos. Estamos prevendo,
também, um informativo exclusivo sobre o rio Itamambuca, em que procuraremos entender as causas e as
consequências de sua contaminação, a fim de buscarmos
soluções conjuntas para pôr fim a esse grande problema.
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Limpeza no Loteamento e Praia
Limpeza Loteamento Itamambuca

Operação Pente Fino – Sacos de 100 L

Ano

Mês

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

2013

Total

ACULULADO 2012

Pente Fino
Limpeza
Praia, Ruas e Lixeiras da
Avenidas Praia e Balões
32
29
0
27
30
0

278
270
285
280
400
450

3028
3840
3342
3790
3116
3735

118

1.963

20.851

231

4.500

45.933

Visita ilustre
Em Junho tivemos a visita deste lindo ouriço,
avistado na trilha de observação de aves no
canteiro central da avenida Itamambuca. Graças ao
nível de preservação do nosso loteamento ainda é
possível avistar animais com este e como tantos
outros. Veja também no site da SAI e no Facebook.
O ouriço-cacheiro é o maior insetívoro da nossa
fauna, com um comprimento do corpo entre 18 e 20
cm e cerca de 1 kg de peso máximo, sendo mais
comum cerca de 700 g. É facilmente identificado
por ter o dorso coberto de espinhos longos e
aguçados, de cor acastanhada e com bandas
escuras nas extremidades.

Campanha do Agasalho
A SAI está participando da Campanha do
Agasalho e colocou uma caixa coletora na
sede.
A arrecadação vai do dia 20/05 até 20/08.
Participem!
Doem agasalhos. Os necessitados agradecem!

Coleta lixo
verde
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Recuperação da avenida Itamambuca
COMUNICADO – AGE de 06 de Julho de 2013
Prezado(a) proprietário(a) no loteamento de Itamambuca
Após apurados os votos, nos termos do artigo 16 estatuto social da Associação, onde se
exige a maioria simples de votos válidos dos presentes, foi aprovada a proposta de reforma
da avenida (1ª e 2ª parcelas) por mais de 2/3 dos votos válidos, conforme listas de
presença, de votação nominal e documento de apuração dos votos válidos, tudo conferido,
confirmado e arquivado na sede da Associação.
A Comissão criada para apresentar proposta de solução para RECUPERAÇÃO DA
AVENIDA ITAMAMBUCA realizou estudo para efetivação de obra nesta avenida, do
loteamento Itamambuca, trabalho que estava estimado em R$306.973,00, incluindo a poda
de árvores, no valor de R$22.000,00, e o produto Con-Aid, no valor de R$86.400,00.
Para realização dos serviços de recuperação da Avenida, foi elaborada planilha de custos,
para rateio em 3 parcelas, que foi apresentada na Assembleia Geral Extraordinária da SAI,
de 6 de julho de 2013, tendo sido aprovadas as duas primeiras parcelas, com a exclusão do
valor destinado à poda de árvores da primeira parcela, tendo ficado definido que o assunto
Con-Aid, a que se referia a terceira parcela, constará da pauta de nova AGE, prevista para
o dia 7 de setembro.
Assim, foram aprovadas as parcelas de R$205,00 e R$236,30, com vencimentos
respectivamente em 05.08.2013 e em 05.09.2013, para aquisição de materiais e pagamento
de mão-de-obra, destinados à recuperação de guias e sarjetas, à drenagem, à aquisição de
terra e brita para o abaulamento do leito da avenida, fundamental para o melhor escoamento
das águas, bem como ao pagamento do levantamento planialtimétrico, já realizado.
Portanto, esclarecemos que além do boleto adicional que acompanha este Comunicado
(com vencimento em 05.08.2013), será enviado um segundo boleto adicional, com
vencimento em 05.09.2013, os quais nada têm a ver com os boletos normais mensais
emitidos pela SAI, relativos ao custeio das despesas habituais, tanto assim que os valores
que forem arrecadados por estes dois boletos serão contabilizados em conta à parte e
destinados exclusivamente para a realização da obra proposta pela Comissão, que é,
repetimos, para RECUPERAÇÃO DA AVENIDA ITAMAMBUCA.
Por último, informamos que, qualquer que venha a ser a solução final para a avenida, seja
somente com terra e brita, ou com acréscimo do produto Con-Aid (proposta da Comissão),
destinado a facilitar o trabalho de manutenção, tal solução será executada pela Prefeitura
Municipal de Ubatuba, responsável pelo projeto viário ora em elaboração, com base no
levantamento planialtimétrico realizado.
A ata da Assembleia Extraordinária de 06/07, estará disponível no site e na sede da SAI.
Atenciosamente,
Comissão de Estudo da Recuperação da Avenida Itamambuca

Boletim Informativo

Edição VI
Junho/2013

SAI - Associação Amigos de Itamambuca
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.
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531

No

mês de junho tivemos a realização do
Oakley Pro Junior, principal competição para
atletas profissionais até 20 anos, realizada
em Itamambuca. Como parte do evento, e
ratificando o apoio da Oakley aos projetos
desenvolvidos pela SAI, tivemos dois
momentos importantes.

Parceria com a
Oakley continua
Outra vez mão na massa

Na sexta feira, na sede da SAI, foi realizada uma apresentação com o
título “O Caminho para o Sucesso no Esporte” com a presença do Dr
Marcelo Baboghluian, colaborador da SAI e médico especialista em
Medicina Esportiva, responsável pelo acompanhamento de dezenas de
atletas de alto nível; o economista Luiz Campos, diretor da The Box
Marketing Esportivo, que gerencia a carreira de vários atletas e do Juiz
Paulo Motta, Head Judge da ASP, morador de Ubatuba. Muitos atletas,
representando vários estados do Brasil, além de técnicos e pais
compareceram, e o convite se estendeu para a Escolinha do Zecão e AUS
– Associação Ubatuba de Surf. A apresentação foi destaque no site da
Oakley.
Palestra na
sede da SAI

POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP:
3832-1427

Fotos: Basilio Ruy

POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)
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No sábado foi a vez dos atletas da
Oakley, entre eles Caio Ibeli, atual
campeão mundial júnior, visitarem
a área que estão ajudando a
recuperar, dentro do projeto
PraVer, e colaborarem no plantio
de novas mudas. Elogiaram o que
viram (apesar da área ter sofrido
um atentado de vândalos e estar
em fase de nova recuperação, o
que atrasou a evolução) e se
mostraram disponíveis para novos
apoios.

Atletas fazem plantio

