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RESUMO DE NOSSAS ATIVIDADES EM 2014

OFICIOS ENDEREÇADOS À ORGÃOS PÚBLICOS
1.
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3.
4.
5.
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8.
9.

Subprefeitura de Pinheiros
CET Cia Engenharia Trafego
ILUME Departº Iluminação Publica
SPTRANS São Paulo Transportes
PSIU Divisão Tecnica Fiscalização
Nucleo de Zoonoses
Comgás
23º Batalhão Policia Militar
Emurb

=
=
=
=
=
=
=
=
=

86
37
11
04
56
02
01
06
03

10. Sabesp

=

05

11. Eletropaulo

=

06

12. INICIATIVA PRIVADA
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230

(LOJAS, EDIFICIOS)
TOTAL .........................................................
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Solicitado informações em nome dos moradores do bairro,
especificamente da Rua Tabapuã, sobre circulação de ônibus em faixa
exclusiva naquela via pública;
2) Solicitado fiscalização no estabelecimento denominado Estação Itaim,
localizado na Rua Tabapuã, 442. Colocação de mesas e cadeiras na
calçada, obstruindo a passagem dos pedestres, que são obrigados a
trafegarem pela via pública, correndo risco de serem atropelados;
3) Reiteração da solicitação de fiscalização no restaurante OHKA, localizado
na Rua Professor Carlos de Carvalho, 105. Estacionamento irregular;
4) Solicitação de fiscalização em árvore na Rua Professor Carlos de
Carvalho, 74. Está com a raiz totalmente levantada e quebrando toda a
calçada ao redor;
5) Solicitado fiscalização na Av. Juscelino Kuistchek esquina com a Rua
Clodomiro Amazonas. Grades no canteiro central que estão amassadas e
quebradas, coms risco de acidentes para os pedestres que por ali
transitam;
6) Solicitado o serviço de limpeza nos bueiros na Rua Clodomiro Amazonas,
506.
PREFEITURA DE SÃO PAULO
01)Solicitado esclarecimentos sobre implantação de faixa exclusiva
de ônibus na Rua Tabapuã.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
1) Reiteração de fiscalização no estacionamento totalmente irregular do
Restaurante OHKA, localizado na rua Professor Carlos de Carvalho, 105.
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RECEBIMENTO DE OFÍCIOS
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
1.) “Em atenção ao Ofício que solicita fiscalização na calçada do Hotel
Meliá, localizado na Rua João Cachoeira, 107. Informo que consoantes
esclarecimentos prestados pela nossa Supervisão Técnica de
Fiscalização, informamos que para o local, foi expedido Auto de multa e
intimação nos termos das Leis 15442/11 e 13733/2013 por se tratar de
uma calçada particular.”
2.) Informo que consoantes esclarecimentos prestados por nossa
Supervisão Técnica de Fiscalização, foram executados os reparos de
tapa buraco na Rua sem Saída Luis Barros.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
01) Informamos que a solicitação referente a pintura das faixas
sinalização na Rua Pedroso Alvarenga, no trecho entre as Ruas Pais
Araujo e João Cachoeira está sendo tratada no processo
00.25.00434/15-06. Oportunamente comunicaremos o resultado
análise.
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PREFEITURA DE SÃO PAULO
01) Encaminhamos o ofício nº CB-096/2014, para o secretario Municipal de

Transportes, Sr. Gilmar Tatto, para conhecimento e providências. O ofício
citado solicita esclarecimentos sobre a implantação de faixa exclusiva de
ônibus na Rua Tabapuã.
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Atente para as novas e as mais altas multas estabelecidas pelas
nossas autoridades de trânsito, que já estão valendo em todo
território nacional.
A renovação da CNH só pode ser feita no prazo máximo de 30 dias após seu vencimento,
como sempre foi. Mas, se não for realizada dentro desse prazo, a carteira será
automaticamente cancelada e o motorista será obrigado a prestar todos os exames
novamente – psicotécnico, legislação e habilidade - tudo igualzinho ao que um novato sem
carteira tem que se submeter. Esta lei foi pouco divulgada e, por isso, dê uma olhada em
sua CNH para ver se não está na hora da renovação, pois, além de pagar R$ 1.200,00 por
esse procedimento, você está sujeito a multa.
A carga horária do curso teórico passou de 30 para 45 aulas e, a do prático, de 15 para 20
horas, com inclusão de novos conteúdos.
Anote alguns novos valores das multas que já estão em vigor:
Falar ao celular enquanto dirige, está custando R$ 574,00;
Furar sinal vermelho, passou de R$ 125,00 para R$ 780,00;
Ultrapassar em faixa contínua ou local proibido, multa de R$ 1.915,00.

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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