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Agradecimentos
“Muito obrigada pelo empenho de V. Sas. em colaborar com tanta
eficiência, para que o nosso bairro seja cada vez melhor. É bom
contar com o respaldo de uma sociedade tão digna de nosso
respeito.”
Vera Breda
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
 Assistência e remoção para moradores de rua que se instalaram na Avenida Geraldo Ataliba
pernoitando no local e deixando muita sujeira de restos de comida e papel;
 Solicitado serviço de reparo na sarjeta na rua Manuel Guedes, 286;
 Serviços de poda nos galhos de uma árvore localizada na rua Tabapuã número1.341;
 Assistência e remoção para moradores de rua que estão instalados na rua Anacetuba.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
 Fiscalização na rua Jacurici, abuso por parte dos manobristas, desrespeitando as normas de
trânsito;
 Solicitação de colocação de um semáforo no cruzamento da rua Jerônimo da Veiga com a rua
Campos Bicudo, sincronizado com o semáforo da avenida Faria Lima;
 Fiscalização na rua Pedroso Alvarenga no trecho entre as ruas Doutor Renato Paes de Barros
e Iguatemi, abuso por parte dos motoristas, desrespeitando a sinalização e estacionando em
locais proibidos;
 Solicitado a troca de lâmpadas queimadas na travessia de pedestres no cruzamento da rua
Jerônimo da Veiga com a rua Campos Bicudo.
DIVISÃO TECNICA DO SILÊNCIO URBANO – PSIU
 Fiscalização nas obras nas ruas Leopoldo Couto de Magalhães, 695 e Atílio Innocenti esquina
com Leopoldo Couto de Maglhães.
23º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR – 3º COMPANHIA
 Solitado reforço na ronda da Policia Militar nas ruas Jerônimo da Veiga com Campos Bicudo,
aumento no número de assaltos;
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RECEBIMENTO DE OFÍCIOS
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
 Fiscalização na loja Arthur Caliman, localizada na rua João Cachoeira, 1246, que possui
Licença de Funcionamento, entretanto, foi constatado a irregularidade do passeio público
e lavrado notificação número 00784 para sua regularização com prazo de trinta dias;
 Vistoria realizada nos dois exemplares arbóreos em frente ao número 127 da rua
Fernandes de Abreu e não foi constatado a necessidade de poda nos mesmos;
 Realizado serviços de limpeza em torno do Parque do Povo, pela empresa Delta;
 Lavrados os autos de multa números 13-165.013.1 e 13-165.014-9 para a empresa José
Natan Ferreira de Oliveira com anúncios de “vende-se ouro”;
 Vistoria realizada na rua Pedroso Alvarenga, entre os números 510 e 526 e foi constatado
que há um exemplar arbóreo recentemente plantado e que não necessita de intervenção;
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET
 Vistoria realizada na rua Fernandes de Abreu e verificamos que a via já possui sinalização
“Proibido parar e estacionar” no trecho mais sinuoso e estreito e também já está inserida
na Zona Máxima de restrição de Circulação de Caminhões – ZMRC, quanto a implantação
de redutor de velocidade, informamos que o código de Trânsito Brasileiro, proíbe a
utilização de ondulações transversais e sonorizadores como redutores de velocidade.
 Foi elaborado e executado projeto de sinalização horizontal, prevendo a repintura da
sinalização existente na rua Licio Nogueira, a fim de melhorar as condições de segurança
e a circulação viária local.

DIVISÃO TECNICA DO SILÊNCIO URBANO – PSIU
 Fiscalização no Edifício Itaquere localizado na rua Campos Bicudo, 98
encontrava-se fechado.
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e o mesmo

VOCÊ PODE NOS AJUDAR!

Solicitamos a distribuição deste informativo aos condôminos de seu edificio.
É importante que todos acompanhem o trabalho desta sociedade.
Agradecemos sua colaboração.
Proponha a filiação em sua próxima reunião de condomínio.
Por se tratar de uma organização não governamental sem fins lucrativos, todo trabalho da
Sociedade é voluntário e gratuito.
A forma de pagamento do edifício associado é feita através de boleto bancário, enviado
mensalmente via/correio.
Para maiores esclarecimentos, dúvidas, entrar em contato c/ Neide Freitas (secretária) ou
se preferir fale com um dos dirigentes da Sociedade - (tel./fax: 3168 - 9109), será um
prazer tê-lo como sócio e podermos juntos lutar para melhorar a região em que vivemos.
Visite nosso site: www.saibibi.com.br
E-mail: contato@saibibi.com.br
Venha se juntar a nós. Participe.
Nossa força está em nossa união.
A Sociedade Civil organizada,vence .

EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
Sede Rua Manuel Guedes, 426 – Fone/Fax 3168-9109 – CEP 04536-070Site www.saibibi.com.br e-mail – contato@saibibi.com.br
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