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Reunião Subprefeitura de Pinheiros.
Em reunião e através de mensagens foram levantadas as principais situações e problemas do bairro.
A SAIB solicitou uma reunião na Subprefeitura na qual levará as demandas listadas abaixo.
Aguardamos o agendamento da reunião para começo de fevereiro.
1- Instalação de Parklets.
2- Reforma da calçada da rua Tabapuã: Falha na execução da obra e Arborização.
3- Carnaval de Rua.
4-Fiscalização estabelecimentos comerciais – Carga e descarga de caminhões; Deposição de
grande volume de lixo na coleta pública; Programa de Silêncio Urbano; Valet irregular;
5-Fiscalização ponto final de ônibus próximo ao Parque do Povo – Banheiros com má
conservação.
6- Asfalto: Recapeamento do meio fio; buracos sem manutenção.
7-Vigilância de Saúde contra Aedes aegypti.
8- Lixeiras e varrição das ruas.
9-Limpeza e conservação de praças e jardins.
10- Assistência Social: Situação dos moradores de rua.

Feriado de Carnaval
O período de Carnaval traz um desafio a mais para síndicos, funcionários e moradores de
condomínios. Com a maioria dos apartamentos vazios, o risco de furtos e assaltos é maior e os
cuidados com a segurança devem ser redobrados. Os cuidados devem ser os mesmos tomados no
período de férias, siga nossas dicas do informativo de janeiro.

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

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES CONSEG ITAIM – 2016
Dia: na primeira 3ª. feira do mês.
Horário: 20:00h
Local: CIEE - Rua Tabapuã, 540 - 2º. Andar
Datas :
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02
01
05
03
07
05
02
13
04
08
06

site: www.conseg.sp.gov.br
e-mail: consegitaimbibi2015@gmail.com

SAIB EM AÇÃO
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Solicitando vistoria em obra na rua Leopoldo Couto Magalhães Jr nº1247.
2) Solicitando vistoria em edificação na rua Jerônimo da Veiga nº381.
3) Solicitando recapeamento do meio foi na rua Pedroso Alvarenga nº 793.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÂFEGO – CET
1) Manutençãoda sinalização da faixa de pedestre do crzamento da av. Henrique Chamma com
av. Juscelino Kubistchek.
SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS
1) Limpeza da Praça Imigrante Italiano. Resposta Subprefeitura:Providenciado a conservação da
praça.
2) Fiscalização PSIU na rua Pedroso Alvarenga nº 974. Resposta: Em vistoria realizada em
23/01/2016 as 01:47hs., conforme informação prestada pelo agente vistor Paulo Vitor, o
estabelecimento atendia a legislação, vez dispor de adequada acústica, segurança e
estacionamento, no ato da vistoria.
3) Limpeza da Praça Ministro Alfredo Buzaid. Resposta Subprefeitura:Providenciado a
conservação da praça.
4) Solicitação de plantio de muda de árvore. Resposta: Providenciado o plantio de uma nova
muda.

GREMIO COLMEIA – ABERTAS AS INSCRIÇÕES

A Colmeia oferece cursos, 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.
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

