Ofício nº 11/2017

São Paulo, 5 de julho de 2017

Exmo Sr:
João Octaviano Machado Neto
Presidente da CET
São Paulo, SP
Prezado senhor,
A Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ), pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Ministério da Fazenda sob número 57.349.094/0001-26, com endereço à rua Alvarenga, 700, Sala 2,
Butantã, São Paulo, neste ato representada por seu presidente Marcelo Gatti Reis Lobo, brasileiro,
casado, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 111.891, eleito em assembleia geral ordinária
em 17 de agosto de 2016, vem à presença de Vossa Excelência solicitar a seguinte providência:

1-Remoção das atuais ciclovias em toda a extensão da av. Lopes de Azevedo e rua Dr.
Fausto de Almeida Prado Penteado:
Não se justifica, da forma como foram implantadas, a existência de ciclovia nessas duas vias,
inteiramente em aclive e fora do eixo de conectividade das ciclovias composto pela Marginal
Pinheiros, Lineu de Paula Machado, metrô Butantã, Cidade Universitária e Eliseu de Almeida,
como já manifestado anteriormente (Docs 1 e 2, anexos).
A SACJ propõe que as mesmas venham a ser construídas conjuntamente e sob os conceitos do
projeto de Moderação de Tráfego/Bairro Protegido, mediante a ampliação das calçadas e
implementação, nestas, de um espaço que poderia ser usado como ciclovia e/ou para a prática
de caminhada, corrida ou outro tipo de esporte adequado ao local.
Aproveitamos para disponibilizar a Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ) a atuar como
parceira, contribuindo para aprimorar os trabalhos da CET e Prefeitura Municipal de São Paulo, via
Prefeitura Regional do Butantã.

Atenciosamente
Marcelo Gatti Reis Lobo
Presidente da Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ)
Rua Alvarenga, 700 – Sala 2 – Butantã
CEP 05509-000 – São Paulo, SP
Fone: (11) 3031-6637
contato@cidadejardim.net

Ofício nº 12/2017

São Paulo, 5 de julho de 2017

Exmo Sr:
João Octaviano Machado Neto
Presidente da CET
São Paulo, SP
Prezado senhor,
A Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ), pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Ministério da Fazenda sob número 57.349.094/0001-26, com endereço à rua Alvarenga, 700, Sala 2,
Butantã, São Paulo, neste ato representada por seu presidente Marcelo Gatti Reis Lobo, brasileiro,
casado, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 111.891, eleito em assembleia geral ordinária
em 17 de agosto de 2016, vem à presença de Vossa Excelência solicitar a seguinte providência:

1. Proibição de circulação e estacionamento de ônibus fretados e caminhões em vias
destinadas especificamente para uso de circulação local e internas do bairro.
Especificamente temos:
1.1 Av. Lopes de Azevedo, de uso exclusivamente residencial, circulam diariamente os ônibus
fretados dos funcionários do Hospital Albert Einstein. Sugerimos que o tráfego dos ônibus
fretados ocorra pelas av. Morumbi e/ou av. Oscar Americano;
1.2 Rua São Cassiano, também de uso residencial, é constantemente usada como
estacionamento de caminhões utilizados em obras; e
1.3 Av. Alcebíades Delamare, via de duas mãos, é ocupada, todo fim de tarde, por volta de
17h, por ônibus fretados que a fazem de estacionamento. (Doctos 1 e 2, anexos: caminhões na
rua São Cassiano e ônibus na av. Alcebíades Delamare).
Atenciosamente
Marcelo Gatti Reis Lobo
Presidente da Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ)
Rua Alvarenga, 700 – Sala 2 – Butantã
CEP 05509-000 – São Paulo, SP
Fone: (11) 3031-6637
contato@cidadejardim.net

