
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Beretta 
CARTA DE INTENÇÃO 

CARTA DE INTENÇÕES  
 
 Eu, Magda Beretta, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheira representante 
da sociedade civil, do Conselho de Meio Ambiente e 
desenvolvimento sustentável e cultura da paz do 
CADES – Vila Mariana, conforme EDITAL 
Nº_001_/SVMA-G/2021, tendo em vista as 
propostas de atuação listadas abaixo.  
Participar da integração do CADES VM/Agenda 
2030 com outros CADES Regionais da cidade para 
trocas de experiências e agendas comuns  
Continuar atuando nos grupos de trabalho do 
CADES Vila Mariana:  
 GT Sustentabilidade (Projetos MIT e OPL),  
 GT Áreas verdes (Projeto PPAC, e CVP), Participar 
dos plantios e atividades de manutenção em praças, 
ruas e áreas verdes  
 GTs Resíduos sólidos e água (Projeto composteiras 
comunitárias VM),  
 Implementar o GT Comunicação.  
Elaborar novos projetos que auxiliem na 
implementação da Agenda 2030 e dos ODS na 
região.  
São Paulo, 02 de junho de 2021  
Magda Beretta 

CADES Vila Mariana – Eleição 2021 

Ágata Ruggieri Amorim 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Ágata Ruggieri Amorim, Bióloga, Mãe e 
Educadora Ambiental Tenho feito trabalhos 
voluntários e ações ambientais voltadas à Hortas 
comunitárias, Composteiras e temas afins para 
inserção de propostas a gestão participativa, uso e 
cuidados com o bem-viver comunitário . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Nakao 
CARTA DE INTENÇÃO 

EU, André Nakao, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheiro 
representante da sociedade civil, do Conselho de 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável e 
cultura da paz do CADES – Vila Mariana, conforme 
EDITAL Nº001/SVMA-G/2021, visando buscar, 
propor e implementar melhorias sócio-ambientais 
no nosso bairro, com projetos sustentáveis como 
hortas comunitárias, Plantios de árvores, Jardins 
de chuvas, compostagem, coleta seletiva de 
resíduos sólidos, mais pontos de vendas de 
orgânicos, melhorias em parques, e na questão de 
cultura da paz como conscientização, ações 
solidárias, etc Sp, 14/06/2021. André Nakao 

 

Sergio Shigeeda 
CARTA DE INTENÇÃO 

EU, Sergio Shigeeda, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheiro representante 
da sociedade civil, do Conselho de Meio Ambiente e 
desenvolvimento sustentável e cultura da paz do 
CADES – Vila Mariana, conforme EDITAL 
Nº001/SVMA-G/2021, visando buscar, propor e 
implementar melhorias sócio-ambientais no nosso 
bairro, com projetos sustentáveis como hortas 
comunitárias, Plantios de árvores, Jardins de chuvas, 
Poluição(sonora, do ar, de agua, do solo), 
compostagem, coleta seletiva de resíduos sólidos, 
reciclagem, pontos de coletas de medicamentos 
vencidos ou a descartar, pontos de coletas de óleo, 
pontos de coletas de materiais eletrônicos, pontos 
de coletas de pilhas e baterias, mais equipamentos 
esportivos nas praças, criação de mais praças, mais 
pontos de vendas de orgânicos, melhorias em 
parques, condições climáticas, e na questão de 
cultura da paz como igualdade de gênero, violência, 
racismo, conscientização, ações solidárias, etc Sp, 
14/06/2021. Sérgio Shigeeda 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Tânia Sassioto 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Tânia Babler Sassioto, declaro minha intenção 
de concorrer à eleição como conselheira 
representante da sociedade civil, do Conselho de 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável e 
cultura da paz do CADES – Vila Mariana. Sou 
moradora do bairro há mais de 30 anos. Estudei 
na Escola Carandá, me formei em Comunicação 
Social na ESPM, com pós-graduação em 
Administração pela FGV e formação em Design 
para Sustentabilidade pelo Gaia Education. Sou 
voluntária do Instituto Ecobairro no núcleo 
Resíduos, participando de alguns grupos de 
trabalho que envolvem projetos atuais do CADES, 
e trabalho com reciclagem e economia circular em 
uma empresa de impacto socioambiental. 
Pretendo contribuir e atuar na implementação dos 
ODS e da Agenda 2030, nos grupos de trabalho de 
Resíduos e de Áreas Verdes. atenciosamente, 
Tânia Sassioto 17 de junho de 2021 

 

Elza Ayako Kusaka 
CARTA DE INTENÇÃO 

São Paulo, 15 de junho de 2021 Eu, Elza Ayako 
Kusaka, declaro minha intenção de concorrer à 
eleição como conselheira representante da 
sociedade civil, do Conselho de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz do 
CADES Vila Mariana, conforme edital n° 
001/SVMA-G/2021, visando buscar, propor e 
implementar melhorias sócio - ambientais no 
nosso bairro, como hortas comunitárias, plantios 
de árvores, jardins de chuva, compostagem, coleta 
seletiva de resíduos sólidos, reciclagem, pontos de 
coleta de materiais eletrônicos, mais 
equipamentos nas praças, mais pontos de feiras 
de produtos orgânicos, melhorias em parques, 
condições climáticas, e nas questões de cultura de 
paz, como a igualdade de gênero, racismo, 
conscientização e ações solidárias aos mais 
necessitados. Elza Ayako Kusaka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Carlo Corabi de Andrade A
CARTA DE INTENÇÃO 

Engenheiro agrônomo (UFRRJ), mestrado e doutorado 
em Ciências biológicas (UNESP/CENA
especialização em Arborização Urb
Conselheiro do CADES Vila Mariana (2018/20), tendo 
recebido a homenagem “Cidadão Agenda 2030 VM” 
(2020) e Membro Secretário do Conselho Gestor do 
Pq.Modernista (gestão 2019/21). Dentre as principais 
ações desenvolvidas no bairro, destaca
participação em ações voltadas ao meio
educação ambiental e sustentabilidade, tais como Horta 
da Saúde, Projeto Piloto de Arborização de Calçadas, 
Plantio Global, Municipalidades em Transição, 
Composteira Orgânica Pça. Kenishi Nakagawa, A
2030, entre outros. Além de colaborar e dar continuidade 
aos projetos no bairro, pretende participar diretamente 
no projeto-piloto de manejo arbóreo, presentemente em 
vias de implementação; e também contribuir com 
expertise técnica na idealização e i
iniciativas sustentáveis (ambientais e sócio
que venham a trazer melhor qualidade de vida aos 
munícipes, beneficiando o território e que possam ser 
replicadas em outras regiões da cidade.

Carolina Hanashiro
CARTA DE INTENÇÃO 

EU, Carolina Hanashiro, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheira representante 
sociedade civil do CADES – Vila Mariana, conforme EDITAL 
Nº001/SVMA-G/2021, visando buscar, propor e 
implementar melhorias socioambientais no nosso bairro 
com projetos sustentáveis pautados nos ODS, 
considerando, entre outras, as seguintes frentes: educ
ambiental para todas as idades; hortas comunitárias e 
plantios de árvores; gestão de resíduos sólidos 
(principalmente novos PEVs, apoio às cooperativas, difusão 
da compostagem); melhor uso das praças atuais e criação 
de novas; promoção de ações pela i
contra o racismo e a favor da diversidade; valorização de 
nossa bacia hidrográfica; apoio ao comércio e serviços 
locais; busca de soluções para a crise climática; promoção 
do uso do espaço público, da cultura de compartilhamento 
e da cultura de paz. São Paulo, 18 de junho de 2021 
Carolina Hanashiro 

 

Carlo Corabi de Andrade Adell 

Engenheiro agrônomo (UFRRJ), mestrado e doutorado 
em Ciências biológicas (UNESP/CENA-USP), cursando 
especialização em Arborização Urbana (UFRRJ). 
Conselheiro do CADES Vila Mariana (2018/20), tendo 
recebido a homenagem “Cidadão Agenda 2030 VM” 
(2020) e Membro Secretário do Conselho Gestor do 
Pq.Modernista (gestão 2019/21). Dentre as principais 
ações desenvolvidas no bairro, destaca-se sua ativa 
participação em ações voltadas ao meio-ambiente, 
educação ambiental e sustentabilidade, tais como Horta 
da Saúde, Projeto Piloto de Arborização de Calçadas, 
Plantio Global, Municipalidades em Transição, 
Composteira Orgânica Pça. Kenishi Nakagawa, AGENDA 
2030, entre outros. Além de colaborar e dar continuidade 
aos projetos no bairro, pretende participar diretamente 

piloto de manejo arbóreo, presentemente em 
vias de implementação; e também contribuir com 
expertise técnica na idealização e implantação de novas 
iniciativas sustentáveis (ambientais e sócio-educativas), 
que venham a trazer melhor qualidade de vida aos 
munícipes, beneficiando o território e que possam ser 
replicadas em outras regiões da cidade. 

Carolina Hanashiro 

EU, Carolina Hanashiro, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheira representante da 

Vila Mariana, conforme EDITAL 
G/2021, visando buscar, propor e 

implementar melhorias socioambientais no nosso bairro 
com projetos sustentáveis pautados nos ODS, 
considerando, entre outras, as seguintes frentes: educação 
ambiental para todas as idades; hortas comunitárias e 
plantios de árvores; gestão de resíduos sólidos 
(principalmente novos PEVs, apoio às cooperativas, difusão 
da compostagem); melhor uso das praças atuais e criação 
de novas; promoção de ações pela igualdade de gênero, 
contra o racismo e a favor da diversidade; valorização de 
nossa bacia hidrográfica; apoio ao comércio e serviços 
locais; busca de soluções para a crise climática; promoção 
do uso do espaço público, da cultura de compartilhamento 

ltura de paz. São Paulo, 18 de junho de 2021 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Marcelo dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

EU, Marcelo dos Santos, declaro minha intenção de 
concorrer à eleição como conselheiro representante da 
sociedade civil, do Conselho de Meio Ambiente e 
desenvolvimento sustentável e cultura da paz do CADES – 
Vila Mariana, conforme EDITAL Nº001/SVMA-G/2021, 
visando buscar, propor e implementar melhorias sócios-
ambientais no nosso bairro, com projetos sustentáveis como 
hortas comunitárias, Plantios de árvores, Jardins de chuvas, 
Poluição(sonora, do ar, de agua, do solo), compostagem, 
coleta seletiva de resíduos sólidos, reciclagem, pontos de 
coletas de medicamentos vencidos ou a descartar, pontos 
de coletas de óleo, pontos de coletas de materiais 
eletrônicos, pontos de coletas de pilhas e baterias, mais 
equipamentos esportivos nas praças, criação de mais 
praças, mais pontos de vendas de orgânicos, melhorias em 
parques, condições climáticas, e na questão de cultura da 
paz como igualdade de gênero, violência, racismo, 
conscientização, ações solidárias, etc Sp, 25/06/2021. 
Marcelo dos Santos 

Carol 
CARTA DE INTENÇÃO 

EU, Carolina de Lima Puccini, declaro minha 
intenção de concorrer à eleição como conselheiro 
representante da sociedade civil, do Conselho de 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável e 
cultura da paz do CADES – Vila Mariana, conforme 
EDITAL Nº001/SVMA-G/2021, visando buscar, 
propor e implementar melhorias sócio-ambientais 
no nosso bairro, com projetos sustentáveis como 
hortas comunitárias, Projetos educacionais, 
Plantios de árvores, Jardins de chuvas, Poluição 
(sonora, do ar, de agua, do solo), compostagem, 
coleta seletiva de resíduos sólidos, reciclagem, 
pontos de coletas de medicamentos vencidos ou a 
descartar, pontos de coletas de óleo, pontos de 
coletas de materiais eletrônicos, pontos de coletas 
de pilhas e baterias, mais equipamentos 
esportivos nas praças, criação de mais praças, 
mais pontos de vendas de orgânicos, melhorias 
em parques, condições climáticas, e na questão de 
cultura da paz como igualdade de gênero, 
violência, racismo, conscientização, ações 
solidárias, etc Sp, 22/06/2021. Carolina de Lima 
Puccini 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Célia síndica 
CARTA DE INTENÇÃO 

Interesse em envolver os municipes do bairro em ações sobre a conservação e 
manutenção da flora e fauna. Promover atividades comunitárias de recreação e 
lazer nas praças, divulgando a educação para a paz. 

 

Mel 
CARTA DE INTENÇÃO 

SP, 29 de Junho de 2021 Querido bairro, Eu , 
Melissa Pereira Liauw, declaro a minha intenção 
de concorrer a eleição do CADES - VM, Edital nº 
_001_/SVMA-G/2021, ao longo de 10 anos 
conheci e acompanho o bairro da Vila Mariana, 
sou servidora pública estadual no Instituto 
Biológico que está vinculado à Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, há 4 anos sou 
moradora local, percebo que é parte da vida atuar 
na governança da cidade, nesse período tive a 
oportunidade de conhecer pessoas e projetos 
relacionados ao CADES, que me despertam a 
vontade em contribuir ativamente, tendo como a 
proposta de concretização e localização da Agenda 
2030 e da cultura de Paz, visando a transformação 
da cidade e o bairro em um lugar sustentável e 
pacífico com o olhar minucioso no cuidar das 
pessoas, do solo e do futuro. Conto com a sua 
confiança e o voto de cada um. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val 
CARTA DE INTENÇÃO 

contendo sua identificação: nome, experiências e 
propostas ou temas de interesse para discussão 
nas reuniões do Conselho Assistente Social com 
especialização em jurídico e educação. Defendo a 
conscientização da importância do meio ambiente 
e reciclagem em comunidades e organizações do 
terceiro setor. Educação ambiental e a reciclagem 
como forma de geração de renda e 
empregabilidade bem como o plantio de hortas 
para nutrição alimentar mais saudável e renda. 

Jaqueline Nichi 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Jaqueline Nichi, declaro minha 
intenção de concorrer à eleição como conselheira 
representante da sociedade civil no CADES – Vila 
Mariana com o propósito de atuar em prol dos 
interesses dos moradores do bairro para: 1) 
integrar as atividades do CADES à agenda 2030 e 
os ODS; 2) Atuar nos grupos de trabalho do CADES 
apresentando propostas e requisições dos 
moradores; 3) Participar dos grupos de trabalho 
sobre Sustentabilidade, Água, Resíduos e Áreas 
Verdes, 4) Incentivar a participação popular dos 
plantios e atividades de manutenção em praças, 
ruas e áreas verdes do bairro; 5) Fomentar a 
coleta seletiva em residências, condomínios, 
escolas e comércios do bairro por meio de 
educação e comunicação. Participo de um coletivo 
de hortas e jardins de chuva e trabalho com meio 
ambiente há 10 anos. Sou voluntária do Instituto 
Ecobairro no Núcleo Resíduos e quero contribuir 
com o nosso bairro e nossa cidade! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezados, já trabalhei como coordenadora na 
Prefeitura de Salvador na Diretora de Áreas 
Verdes. Creio que tenho skills que podem agregar 
ao trabalho que vem sendo realizado e melhora-lo 
ainda mais exercendo o meu papel como cidadão. 

Elisa Rocha Ramalho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Elisa Ramalho Rocha, Urbanista e Arquiteta pela 
FAU Mackenzie (2004), Designer para 
Sustentabilidade pelo Gaia Education (2018), 
especialista em Estudos Ambientais e 
Licenciamento Ambiental, é fundadora da 
Paisagem: Consultoria, Estudos e Projetos 
Regenerativos, com sede na Vila Clementino, co-
guardiã do Núcleo de Ecologia do Programa 
Permanente Ecobairro em Vila Mariana. Esteve 
como conselheira titular do CADES Vila Mariana 
por dois mandatos (2016-2018, 2018-2021), tendo 
participado ativamente dos Grupos de 
Sustentação e Implementação dos seguintes 
Projetos: Sistema Municipalidades em Transição, 
Projeto Piloto de Arborização de Calçadas (PPAC), 
Corredor Verde para Polinizadores (CVP), Plantio 
Global e Compostagem Comunitária. É também 
membro do Comitê de Usuários da Praça Kenichi 
Nakagawa/ Pablo Garcia Cantero e do Grupo de 
Trabalho do CADES Lapa que tem como objetivo 
contribuir com a regulamentação da Lei Municipal 
sobre a Gestão Participativa das Praças. Minha 
proposta é dar continuidade aos projetos iniciados 
assim como propor e desenvolver novos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sylvia Rachel Mielnik 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sylvia Rachel Mielnik, designer gráfica, com 
experiência em projetos gráficos e fotografia. É 
integrante do Conselho Gestor do Parque 
Ibirapuera, desde 2017, fiscalizando a gestão do 
parque e tendo participado ativamente para que a 
Prefeitura elaborasse o Plano Diretor do Parque 
Ibirapuera antes da concessão à iniciativa privada. 
Também participa do Fórum Verde Permanente 
de Parques, Praças e Áreas Verdes, movimento da 
sociedade civil organizada em defesa da 
preservação, recuperação, proteção, ampliação e 
uso sustentável das áreas verdes públicas da 
cidade de São Paulo. Acompanha as mudanças 
urbanas e ambientais da região da Subprefeitura 
de Vila Mariana, tendo participado de associação 
de bairro e moradora desta região desde que 
nasceu. 

Luciana Tenani 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá! Sou Luciana Tenani e tenho experiências nas 
áreas de paisagismo e treinamento em vendas. 
Quero participar do CADES para contribuir 
principalmente com temas relacionas ao meio 
ambiente e educação, priorizando a agenda 2030. 
Faço parte da Associação do meu bairro ANMA e 
junto estamos buscando sempre melhorias para o 
bairro e nosso entorno. Recentemente consegui 
realizar um sonho idealizado, junto com os 
moradores do bairro, que foi a biblioteca infantil 
(geladeira) na praça Coronel. Aqui na nossa praça 
incentivamos a leitura e a criatividade contando 
com trabalho voluntário para contos de historias, 
doação de livros e música ao vivo. Também vejo 
grande oportunidade na região, para atuar em 
escolas estaduais e municipais. Sobre o meio 
ambiente é importante buscarmos formas 
alternativas de energia para nossas residências, 
incentivo ao consumo inteligente da água e coleta 
especial dos lixos, recicláveis, pilhas, óleos, 
diminuindo assim seu impacto nos aterros 
sanitários. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaini Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Elaini Silva, vim para São Paulo em 
1998, para estudar. Sou formada e doutorada em 
direito pela USP e atualmente trabalho como 
advogada e professora dos cursos de Relações 
Internacionais e Ciências Socioambientais da PUC-
SP. Desde o mestrado tenho me especializado 
tanto na relação entre mercado, direitos humanos 
e meio ambiente (como a questão dos resíduos) 
quanto na política de quem participa para tomar 
as decisões sobre esses temas (pensando espaços 
democráticos). Depois de anos na área, acredito 
que posso contribuir para pensar o tema do 
desenvolvimento sustentável e o que significa a 
paz numa mega-cidade como São Paulo, que é ao 
mesmo tempo um centro industrial e centro de 
encontro, moradia e trabalho de pessoas e 
organizações de toda parte do Brasil e do mundo. 
Defendo uma cidade mais humana, menos 
agressora ao ambiente que nos possibilita a vida e 
se preserve para as gerações futuras. 

Thomas Wang 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Thomas, sou formado em 
Comunicação Social e Relações Públicas pela USP. 
Moro na Vila Mariana há 8 anos e cuido de uma 
praça no bairro há cerca de 4 anos. Também sou 
conselheiro da Prefeitura na Câmara Temática de 
Bicicleta do Conselho Municipal de Transporte e 
Trânsito (CTB/CMTT), da qual participo desde 
2016. Quero buscar melhorias para a região da 
Vila Mariana assim como busco dialogar com o 
poder público e conquistar melhorias na área de 
mobilidade. Quero transformar a região da Vila 
Mariana em um bairro seguro, sustentável, 
caminhável, pedalável e humano, cada vez mais 
acolhedor aos seus moradores, comerciantes e 
frequentadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintia Ema Padovan 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Cintia Ema Padovan, tenho interesse pessoal e 
profissional em projetos de desenvolvimento 
urbano, percebo que são boas políticas públicas 
que transformam nossa cidade para melhor. Com 
esse pressuposto estive em reuniões do CADES e 
Conselho Participativo, para compreender como 
funcionam tais órgãos na Vila Mariana, onde moro 
desde 1988. Participo do grupo de compostagem 
comunitária da Praça Kenishi Nakagawa. Acredito 
ser possível ampliar o conceito em outros espaços 
urbanos, revertendo-a em política pública. Tenho 
como bandeira um projeto colaborativo de 
reforma dos passeios públicos, de maneira a 
integrá-los como espaço de socialização e 
interação dos munícipes, o “Passeio Legal”. Sou 
arquiteta, urbanista com experiência abrangente 
em projetos. De arquitetura corporativa a planos 
urbanos, inclusive trabalhando por 7 anos em uma 
cidade referência como Barcelona. Hoje, quase 
aposentada, na condição de voluntária, defendo 
que ideias inteligentes e inovação tecnológica 
elevarão nossa cidade a um patamar de referência 
de crescimento sustentável. 

Carmen Caldeira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Carmen Caldeira, moro em Moema 
há 20 anos. Sou casada e mãe de dois 
adolescentes. Sou advogada com mais de 20 anos 
de experiência na área de previdência 
complementar em empresas do grupo Itaúsa e na 
multinacional Willis Towers Watson. Atualmente, 
trabalho como personal organizer. Tenho como 
um dos meus objetivos, caso eleita para o CADES, 
promover ações baseadas na Agenda 2030 da 
ONU com impacto local. 


