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ESTACIONAMENTOS DE SP TERÃO QUE RESERVAR 5% DAS VAGAS PARA BIKES
Qualquer estacionamento da cidade de São Paulo seja de supermercado, garagem particular,
condomínio ou shopping, terá de reservar ao menos 5% das vagas existentes para as bicicletas,
segundo lei aprovada pela Câmara de Vereadores.
Detalhes sobre fiscalização (e cobrança ou não de multa) só devem ser divulgados após a
regulamentação da lei, daqui a 60 dias.
Até em estacionamentos coletivos pequenos, nos quais não é possível calcular os 5%, o espaço
deve ser garantido – e cresce em porcentual. Uma garagem com menos de dez vagas, por
exemplo, deve separar uma para bicicletas. A lei revê trechos do Código de Obras do Município,
conjunto de regras criado em 1992 e que já estabelece, por exemplo, a reserva de vagas para
portadores de deficiência. A lei vai valer também para edificações antigas, que terão de ser
adaptadas. Explica-se que as paradas de bicicletas não poderão ser estacionamentos verticais
– feitos com ganchos: terão de serem locais permanentes, com chão demarcado. “Senão,
criariam uns guarda-chuvas de bicicletas”.

ELEIÇÕES PARA PREFEITO DE SÃO PAULO E VEREADORES

O primeiro turno ocorrerá no dia 02/10/2016 e com a possibilidade de um segundo turno em
30/10/2016.
O início da eleição será às 08.00 horas com término às 17.00 horas.
Serão eleitos um prefeito, um vice-prefeito e 55 vereadores. Houve 1.269 pedidos de registro
de candidatura para vereadores.
Cada uma das 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo será disputada por vinte e três
candidatos.
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E-mail, enviado para a Subprefeitura de Pinheiros, solicitando vistoria em casa da Rua
Leopoldo Couto de Magalhães, 1247. Segundo a moradora ao lado, esta casa passa por
uma reforma, porém, não há placas, CREA e mesmo Alvará.
Visita feita na Rua Bandeira Paulista, esquina com a Rua Pedroso Alvarenga visita essa
solicitada por moradores, onde há uma tampa de bueiro, bem abaixo do nível da
pavimentação, causando danos aos veículos e principalmente podendo causar acidentes.
Processo nº 14059341;
Solicitação feita a Subprefeitura de Pinheiros: estabelecimento comercial localizado na
Rua Pedroso Alvarenga, nº 843, colocou vários vasos na calçada, dificultando assim a
passagem dos pedestres e mesmo cadeirantes. Proces. Nº 14055201;
Solicitação dos moradores das proximidades do Estabelecimento Comercial, localizado
na Rua Pedroso Alvarenga, 970, que após as 18 horas coloca mesas e cadeiras na
calçada da Rua Manuel Guedes, impossibilitando as pessoas utilizarem essa calçada.
Sac. nº 14055321;
Ofício nº 0010/2016, endereçado à Sra. Harmi Takiya, Subprefeita de Pinheiros,
solicitando mais policiais no Parque Mário Pimenta Camargo (Parque do Povo), já que os
mesmos foram retirados pela Prefeitura de São Paulo. Os frequentadores do parque, tem
passado por transtornos em suas caminhadas ou mesmos exercícios, seus pertences são
furtados pelos meliantes. No momento só existem dois seguranças e assim mesmo
desarmados, para cobrir toda área do parque;
Ofício nº 0011/2016, encaminhado a Sra. Subprefeita, recebemos uma comissão da Rua
Urussuí que solicita colocação de placas, sinalizando a redução de velocidades nessa
rua, assim como faixas de zona azul como também uma melhor sinalização para o
estacionamento das motos;
SAC , nº 14095546, enviado para a Subprefeitura de Pinheiros, onde boca de lobo da Rua
Anacetuba, 30 está quebrada e ocasiona risco de acidentes às pessoas.
Solicitação feita através do SAC, sob nº 14099767, para a Subprefeitura de Pinheiros
relatando o buraco, feito pela SABESP, na Rua Joaquim Floriano, 931, para ligação de
esgoto.;
Solicitação através do SAC nº 14100407, enviada á Subprefeitura de Pinheiros, onde
moradores reclamaram sobre o barulho ocasionado pelos frequentadores do
estabelecimento comercial da Rua Manoel Guedes nº 369 neste final de semana, quando
da inauguração do bar.
SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS



Em resposta a solicitação nº13760071, de 08/04/2016, na Rua Tabapuã, consta visita da
fiscalização e nada foi encontrado, relacionado com poluição sonora, visita essa feita no
dia 27/06/2016,PSIU-PI.



Referente SAC nº 13767984, de 18/03/2016, foi fiscalizada, porém, serviço executado no
dia 23/03/2016- Departamento de Limpeza Urbana.



Solicitação nº 14099767, do dia 29/08/2016, sobre buraco na Rua Joaquim Floriano, foi
atendida nesta noite que passou. Serviço feito pela subprefreitura de Pinheiros.
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Sr. (a) Sindico (a)
SOLICITAMOS DISTRIBUIR ESTE INFORMATIVO AOS CONDÔMINOS DO
SEU EDIFÍCIO.
É IMPORTANTE QUE TODOS ACOMPANHEM O TRABALHO DESTA
SOCIEDADE.

MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Hugo França: Escalas em Contraste.
Peças pequenas e grandes formatos permitem deferentes apreciações da obra de
Hugo França.
Visitação: Até 16 de outubro.
Local:
Avenida Faria Lima, 2705.
Fone (11) 3032.3727 MCB . ORG.BR

ANIVERSÁRIO DO PARQUE DO POVO
Comemora de 22 a 28 de setembro seus 7 anos de existência. A programação comemorativa
é gratuita e aberta a todos.
OBSERVAÇÃO:
Atente-se para as atividades que necessitam de inscrições, estas podem ser feitas pelo email: parquedopovosvma@prefeitura.sp.gov.br

MEMBROS DA DIRETORIA
Marco A Castello Branco- Presidente
Luis A B Passarelli – Vice Presidente
Monica Taubklin – 1º Secretário
Pedro H.F;R. Marques – 2º Secretário
Marcelo Motta R Marques -Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO
Livio De Vivo – Presidente
Fernando L.G.L. D’Eça - Vice Presidente
CONSELHEIROS
Antonio Carlos Gomes - Ana Julieta T. Di Rienzo
Haroldo P S Filho - Cassio Porto Jr
Maria Inês F Carvalho - Roberto Della Manna

O É A SOLUÇÃO
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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EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
RUA MANUEL GUEDES,426 – CEP 04536-070- TEL.(11) 3168.9109 - SP
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