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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 !!!

REUNIÃO COM MORADORES
Dia 23 de dezembro as 18:30hs, a SAIB realizará a reativação das reuniões com moradores.
O intuito é abrir espaço para discussão de ideias para a melhoria no nosso bairro. As reuniões
acontecerão na sede da sociedade na rua Manuel Guedes nº420. Compareça!

CONSEG ITAIM BIBI
A próxima reunião acontecerá no dia 01 de dezembro de 2015, terça feira, às 20:00hs, na Rua
Tabapuã, 540, auditório do Centro Integrado Empresa Escola – CIEE. (estacionamento gratuito
disponível no subsolo)
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo atua em conjunto, coordenando o
Conseg Itaim Bibi, com a presença das seguintes autoridades:
-Comandante da 2ª Companhia de 23º batalhão da Policia Militar Metropolitano.
-Delegado Titular do 15º Distrito Policial.

MORADORES EM AÇÃO
Muda Itaim Pede Ajuda
O Muda Itaim se propõe a identificar as áreas danificadas, abandonadas ou mal cuidadas,
oferecer propostas e promover ações, envolvendo os moradores e pessoas que trabalham na região,
interessados na recuperação dessas áreas. Porém esta ocorrendo vandalismo nos locais onde o
Muda Itaim realizou as últimas ações. Pedimos ajuda na conservação desses espaços, não jogando
lixo, fezes de animais e arrancando flores. Ajude o verde deixar nosso bairro mais belo!
A parceria do Muda Itaim e do Grêmio Colmeia está rendendo frutos. O projeto das plaquinhas
para identificar os canteiros onde o Muda Itaim plantou está em andamento. Para o ano que vem a
ideia é realizar uma horta de chás e temperos com os alunos do Grêmio.
Participe e Curta na página!
https://www.facebook.com/pages/Muda-Itaim/702273886548047?sk=info

OBRA CALÇADA RUA TABAPUÃ
A reforma das calçadas da rua Tabapuã tem causado transtornos aos moradores. A obra está
sendo realizada com recurso do Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano, indicada pelo
Conselho Participativo da Cidade. O trecho vai da rua Iguatemi até a rua Bandeira Paulista e seu
término está previsto para dezembro deste ano. Estamos acompanhando!

SAIB EM AÇÃO
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Solicitando manutenção em buraco na rua Lopes Neto, nº390, esquina com a rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr.
2) Solicitando manutenção em buraco Av Henrique Chamma, nº650, esquina com a Av. Juscelino
Kubistchek.
3) Solicitando fiscalização em valet irregular , rua Pedroso Alvarenga nº890.
4) Solicitando fiscalização de funcionamento no estabelecimento, rua Jerônimo da Veiga nº198.
5) Solicitando fiscalização de funcionamento no estabelecimento, rua Jerônimo da Veiga nº179.
6) Solicitando fiscalização em valet irregular , rua Jerônimo da Veiga nº179.
7) Solictando limpeza na praça Ministro Alfredo Buzaid.
8) Solicitando colocação de placa “proibido jogar lixo” na praça Ministro Alfredo Buzaid.
9) Solictando vistoria técnica em árvore na rua Viradouro nº123.
10) Solictando vistoria técnica em árvore na rua Viradouro nº40.
11) Solictando fiscalização em obra na calçada da Av. Juscelino Kubistchek nº180.
12) Solicitando fiscalização na calçada da rua Joaquim Floriano nº347, devido a colocação de
mesas e cadeiras.
13) Solicitando colocação de lombada na rua Cojuba.
14) Solicitando a revitalização da praça Ministrao Alfredo Buzaid, com colocação de parquinho
para crianças.
15) Solicitando revisão do Termo de Permissão de Uso das calçadas da rua Joaquim Floriano
nº347 e rua Lopes Neto nº15.
DIVISÃO TÉCNICA DO SILÊNCIO URBANO – PSIU
1) Solicitada fiscalização na rua Pedroso Alvarenga nº890.
2) Solicitada fiscalização na rua Lopes Neto nº53.
3) Solicitada fiscalização na rua Pedroso Alvarenga nº974.
4) Solicitada fiscalização na rua Tucuma nº32.
CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
1) Solicitada manutenção de faixa de pedreste Av Henrique Chamma nº650.
2) Solicitando fiscalização na rua Pedroso Alvarenga nº890, devido a dificuldade de circulação ao
longo da via/conflito de veículos.
3) Solicitando fiscalização na rua Jerônimo da Veiga nº179, devido a dificuldade de circulação ao
longo da via/conflito de veículos.
4) Solicitando ajuste de tempo na sinalização semafórica da rua Dr. Renato Paes de Barros
nº370., esquina com a rua Jesuino Arruda.
ILUME - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
1)Solicitando manutenção na iluminação da praça Ministro Alfredo Buzaid.
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA
1)Soliciando fiscalização na rua Pedroso Alvarega nº890.
SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS
1) Conduta inadequada de taxista, ponto da rua Manuel Guedes. Resposta SPtrans: Informamos
que o condutor foi intimado, compareceu ao setor de Disciplina prestou esclarecimentos da
reclamação em pauta, foi advertido e orientado conforme legislação vigente.
2) Fiscalização Sanitária estabelecimento rua Jerônimo da Veiga nº457. Resposta da
Coordenação de Vigilância em Saúde: Constatamos na ocasião que o estabelecimento de
forma legal apresenta boas condições de higiene e está fazendo o uso das boas práticas de
manipulação de alimentos, no entanto foram constatadas algumas irregularidades higiênicosanitárias, que levaram a adoção de medidas legais administrativas pertinentes, o
estabelecimento será monitorado por meio de novas inspeções até que as irregularidades
sejam sanadas.
3) Fiscalização do uso da calçada para colocação de mesas e cadeiras na rua Joaquim Floriano
nº347. Resposta da Subprefeitura: Esclarecemos que o local foi autuado e intimado pela
obstrução do passeio público em desacordo com o TPU expedida e caso seja constatada
novamente a irregularidade encaminharemos o processo para apreensão das mesas
irregulares e cassação do TPU.

GREMIO COLMEIA – ABERTAS AS INSCRIÇÕES

A Colmeia está com inscrições abertas para o segundo semestre, gratuitamente, para adolescentes e
jovens nas as áreas de esportes, artes e capoeira e para os cursos profissionalizantes nas áreas de:
bartender, assistente administrativo e informática.
Para as férias de julho criamos cursos livres para todos os interessados: Coquetelaria, vinho, artes,
canto e formação educadores.
Entre no site, veja estas oportunidades e saiba mais sobre a organização que está há mais de 50
anos no bairro. Visite! Peça informações!!
WWW.colmeia.org.br Fone: 11 - 3881.1545
_________________________________________________________________________________
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.

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

