
Reunião do CADES 09/09 
 
Reunião foi iniciada com a inscrição de Thiago Salvadeo ao Cades. Na sequência 
da formalização da candidatura foi apresentado o projeto da Figueira das Lágrimas, 
elaborado pela SVMA e fiscalizado pela Subprefeitura Ipiranga. O Projeto consiste 
na ampliação do canteiro, remoção do muro frontal e instalação de canteiro em 3 
níveis. Foi explicado que a árvore, ao término da obra, será acessível ao público, 
além do ganho paisagístico, com conclusão prevista para novembro. 
Foi questionada a realidade do local sobre a segurança. Foi estabelecido que a 
praça será revitalizada e aberta ao público e em última instância, se a área for 
invadida, será pensada uma solução. Foi indicado que na próxima reunião será 
importante pensar em formas de envolver a comunidade para o melhor uso do 
espaço. Foi dito que gerará, estima-se, muita mídia quando da conclusão das obras, 
haja vista assim foi no início das obras. Também foi dito que haverá o 
recapeamento da Estrada das Lágrimas, em sua totalidade, até a divisa com São 
Caetano do Sul. O conselheiro Arlindo destacou que as pessoas não compreender o 
que é Urbanismo e Paisagismo. 
 
Dando continuidade à reunião, foi esclarecido que a AMLURB presta satisfação 
sobre o incinerador Vergueiro, afirmando que não há projeto para o local e 
indicando o engenheiro Adilson como responsável pela área. 
 
Então foi iniciado o esclarecimento sobre a Praça Arvers. 
Foram solicitadas sugestões sobre o que o CADES e a população esperam dessa 
praça. Foi explicado a geografia atual do lugar. O conselheiro Lucas concluiu o 
abaixo-assinado com 99% de adesão dos munícipes da região. foi falado que o 
projeto foi encaminhado para que a área seja projetada para 2019. 
Foi dito sobre a possibilidade do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, de 
baixa manutenção. Foi indicada a arquiteta responsável pelo projeto que receberá o 
conselheiro Lucas, que apresentará proposta para o local. 
A praça foi solicitação do CADES. 
Foi explicado o processo de adoção de praças. 


