
Ata da reunião do CADES de 15/07/2019 

 

A reunião foi iniciada com o subprefeito Caio Luz explicando o curso de resíduos da 

construção civil, a ser ministrado na Subprefeitura Ipiranga. Em sua fala foi destacado o 

tripé de combate ao descarte de resíduos sólidos; fiscalização, conscientização e limpeza, 

enfatizando que de 80 a 90% dos descartes de entulho vêm de cidades vizinhas. 

Na sequência foi tratada a revitalização da Figueira das Lágrimas, e todos seus 

desdobramentos. Foi acordado que na próxima reunião haverá uma apresentação do 

projeto em execução, elaborado pela SMVA. 

Recebemos muitas demandas, sabíamos que era natural o incômodo, o patrimônio está 

sendo preservado. A árvores não correm o mínimo risco por conta das obras. Foi pedido 

pelo subprefeito que seja propagado o que está sendo realizado na Figueira das Lágrimas. 

 

O conselheiro Lucas destacou que o entorno será transformado de maneira turística. 

Em novo momento, foi tratada a reclamação sobre a obra sendo executada e dado um 

exemplo de como muitas vezes a imprensa acaba por se colocar contra o poder público; foi 

dado um exemplo da rua Monsenhor Jerônimo Rodrigues, sobre uma árvore que teve poda 

autorizada, mas a reclamante solicita remoção, pois a árvore plantada por seu pai, deu o 

que tinha que dar. 

 

Susie Luna sugeriu uma visita ao ponto de reaproveitamento de resíduos sólidos, em 

Guarulhos. A sugestão foi acatada e criou-se o compromisso de verificar a viabilidade da 

visita em outro momento. O conselheiro Arlindo disse que o Ipiranga contava com isso, mas 

o serviço foi descontinuado. 

 

Mudando de assunto, foi sugerida uma ciclofaixa na Almirante Delamare, na calçada da 

esquerda, por ser larga, com a possibilidade de plantio de árvores frutíferas. A pedido do 

Subprefeito, foi solicitado que os conselheiros reúnam projetos para que os prioritários 

sejam selecionados e possa ser viabilizada sua execução. 

 

Foi solicitado que em próxima reunião seja esclarecida a situação de retomar a estufa na 

rua Taquarichim, com a presença de alguém da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

 

Destaca-se que, após a reunião, a conselheira Keila Roberts justificou sua ausência, via 

email. 

 


