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NESTE ANO NOVO
Queremos continuar contando com a sua
colaboração, amizade e apoio.
Que todos os dias do Ano vindouro sejam repletos de
paz, saúde e felicidade.
Feliz Natal e próspero Ano Novo.
São os nossos votos !!!
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Solicitado que sejam pintadas as faixas de pedestres na Rua Mário Ferraz,
via recapeada há vários meses e as faixas continuam apagadas.
2) Solicitado fiscalização na calçada do Hotel Meliá, localizado na Ria João
Cachoeira, 107, calçada esburacada em toda extensão;
3) Solicitado pintura das faixas de sinalização que estão apagadas na Rua
Pedroso Alvarenga, no trecho entre as Ruas Pais de Araujo e Rua João
Cachoeira;
4) Solicitado fiscalização no Restaurante Toki Rose, localizado na Rua
Jeronimo da Veiga, 457 – Cheiro forte de comida estragada e
aparecimento de baratas na calçada;
5) Solicitado informaçãoes sobre implantação de ciclovias em ruas do Itaim
Bibi;
6) Encaminhamos sugestão de moradores para aproveitamento de área
pública na Avenida Juscelino Kubitschek com Avenida Santo Amaro, com
implantação de playground;

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
1) Fiscalização nas infrações provocadas por veiculos na Rua Lopes Neto,
estacionando os veículos nos locais proibidos, ignorando a sinalização
existente no local.
DIVISÃO TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO
1.) Reiteração da solicitação de fiscalização no barulho promovido pelo Bar A
balada Dezoito, localizado na Rua Atílio Innocenti 101. Barulho de som muito
alto todas as noites que passou a infernizar a vida dos moradores vizinhos.

23º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – 3ª COMPANHIA
1) Solicitado reforço na Ronda da2Polícia Militar na Rua Macurapé, altura do
número 76, há um grupo de pessoas se reunindo para consumir drogas
em plena luz do dia e principalmente na hora do almoço.

RECEBIMENTO DE OFÍCIOS
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
1.) “Em atenção ao Ofício que solicita providências no sentido de embargar
um antigo restaurante em obras na Rua Manuel Guedes ao lado do
número 249, venho pela presente encaminhar, que consoantes
esclarecimentos prestados pela nossa Supervisão Técnica de
Fiscalização, informamos que para o local, foi expedido Auto de multa e
Auto de embargo nesta data”;
2.) “Em resposta ao ofício que solicita informações sobre o prédio em
reforma na rua Jeronimo da Veiga 198, informamos que temos dois
processos Eletrônicos: 2014-0.262.557-6 - aprovação de reforma e
2014-0.271.955-4 - execução de reforma. Ambos estão em análise com
comunique-se. Não há pedido de licença de funcionamento ainda”.

23º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – 3ª COMPANHIA
01) “ Em atenção à solicitação feita através do Ofício em referência, sobre ocorrências
na Rua Joaquim Floriano, relato que foi realizado pesquisa em nosso banco de
dados no período de 01/10/2014 à 31/10/2014 foram registradas 15 ocorrências
neste perímetro, sendo que no

período de 01/11/2014 à 30/11/2014 foram

registradas 10 ocorrências, ou seja, uma redução de 50% dos delitos em geral.
Informo que o policiamento está sendo intensificado com vista a tais delitos, com as
Viatura de Rádio Patrulha, Base Comunitária Móvel e Rádio Patrulhamento com
Motos.
Esclareço que as ações da Polícia Militar irão continuar no local visando dar mais
segurança a toda Comunidade”.
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Estaremos em férias no período de
22/12 a 02/01/2015.

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.

Sr (a) SINDICO (a)
SOLICITAMOS A DISTRIBUIÇÃO DESTE INFORMATIVO AOS CONDÔMINOS DO
SEU EDIFÍCIO.
IMPORTANTE QUE TODOS ACOMPANHEM O TRABALHO DESTA SOCIEDADE.

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