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Thiago Luiz Salvadeo Santos
CARTA DE INTENÇÃO:
Eu, Thiago Luiz Salvadeo Santos, arquiteto urbanista, residente no bairro
do Ipiranga, venho por meio desta apresentar minha candidatura ao
Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Cultura de Paz da Subprefeitura Ipiranga. Participo dos grupos Missão
Ambiental e Muda Ipiranga que tem objetivo fomentar ações de meio
ambiente através de plantios de espécies nativas em espaços públicos
expandindo maior cobertura vegetal pelo território. Além disso,
conscientizar sobre compostagem de materiais orgânicos e podas,
reciclagem de materiais, preservação de abelhas sem ferrão, produção de
alimentos orgânicos e manejo de água pluvial. Consiste uma visão
sistêmica sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável nas esferas
social, ambiental e econômica. Desta forma, apresento minhas intenções
em enfrentar as enchentes através da implantação de jardins de chuva e
infraestrutura verde. Integrar parceiros locais públicos e privados para
ações conjuntas de desenvolvimento sustentável e impulsionar debates a
respeito dos temas abordados.

Marcos Aurelio Barros Monteiro
CARTA DE INTENÇÃO

Olá me chamo Marcos Aurélio Barros Monteiro venho pela
presente me candidatar ao cargo de membro do conselho do
meio ambiente. Durante 11 anos trabalhei com reciclagem de
cilindros de impressão, fotocondutor e demais peças que
compõem o sistema de impressão de impressoras, copiadoras e
duplicadores de tinta sólida, líquida e pastosa Além de executar
o processo de reciclagem ministrei diversos cursos sobre o
tema, me proponho a dedicar-me a temas como produção
sustentável de energia elétrica, conversão de veículo à
combustão para elétrico, tendo como foco o uso de energia
limpa e a geração de empregos nessa área que começa a se
desenvolver no Brasil e que vai gerar uma grande quantidade de
empregos de alto valor agregado. No momento faço um trabalho
voluntário que tem como público crianças especiais e pessoas
em vulnerabilidade alimentar que são atendidas com cestas
básicas, equipamentos para deficientes etc. Obrigado pela
atenção.

Susie Luna
CARTA DE INTENÇÃO
Meu nome é Susie Luna, sou arquiteta e urbanista , comecei a
participar das reuniões do CADES para obter informações sobre os
resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Venho por meio desta
manifestar minha intenção em fazer parte deste conselho para que
eu possa atuar junto a subprefeitura para melhorar a cidade
fazendo uma interface entre a sociedade civil e o poder público,
levando conhecimento, informação. Tenho intenção de contribuir
para o fortalecimento da participação popular, por acreditar que o
território é vasto e diverso, seremos bem representados se
pudermos compreender as diversas realidades e suas demandas.
Hoje participo de ações da ONG MIssão Ambiental para apoiar as
diversas propostas e implementação de projetos socioambientais.
Acredito também que poderei levar propostas, denúncias da
população para juntos tentar entender as necessidades e ajudar a
criar situações para resolução.

Ailton
CARTA DE INTENÇÃO
Eu me inscrevo como candidato para conselheiro gestor do meio
ambiente por achar que farei muita coisa para esse fim. Quando
jovem lá no sertão de Minas Gerais, derrubávamos muitas árvores
para fazer roça. Era uma prática que fazíamos por não ter
informações da importância de manter a natureza e praticarmos
uma agricultura sem destruição da natureza. Fiz um colégio técnico
agrícola até o ginásio e aprendi a conservar o meio ambiente.
Estou de certa forma, através de ações de conservação e plantio,
pagando os pecados que cometi inconscientemente no passado.
Esse é o meu segundo mandato que espero conquistar, para
continuar com os projetos que não conseguimos conquistar, não
por nosso esforço, mas porque também, tivemos um ano muito
difícil devido a pandemia. Espero contribuir, junto com meus
colegas, realizar as demandas que ficaram para trás e realizar
outras novas.

José Romero
CARTA DE INTENÇÃO
Eu, José da Silva Romero, bacharel em direito, professor de
sociologia e artes, com experiência em políticas públicas
culturais e ativismo ambiental, colaborador da ONG Missão
Ambiental (Ipiranga) e do coletivo Muda Ipiranga, tenho
como temas de interesses a participação social na educação
ambiental, a manutenção e cuidado de praças e áreas verdes
públicas, plantio de árvores e hortas urbanas.

Luciana Takahashi Carvalho Ribeiro
CARTA DE INTENÇÃO
Luciana Takahashi Carvalho Ribeiro Tenho interesse em
contribuir com o Desenvolvimento Sustentável ampliando
ações existentes e criando possibilidades dentro do CADES.
Uma das ideias é a implantação de uma composteira
comunitária no bairro do Ipiranga. Ações pessoais: coleto
alguns materiais de reciclagem especial como tecidos de
guarda-chuva (encaminhados para a Paróquia de São Judas
Tadeu que produz sacos de dormir para moradores de rua);
esponjas e embalagens BOPP (encaminhadas para
TerraCycle); blisters (levados no Hospital Ipiranga); banners
(doados para a “Aldeia do Futuro” Organização Social sem
fins lucrativos); eletrônicos (doação para empresa que
coleta gratuitamente). Participei de coletas voluntárias
promovidas pelo Instituto Ecofaxina (Santos, em um
mangue da região de ubatão (antes da pandemia). Dessa
forma, minha intenção é de ampliar e facilitar a coleta
seletiva de itens de reciclagem diferenciada e aumentar a
coleta já existente.

Luana Ly Kwai
CARTA DE INTENÇÃO
Meu nome é Luana, sou engenheira ambiental e atuo
como consultora e auditora ambiental. Tenho experiência
com atividades voluntárias, como na Cruz Vermelha,
TETO, atividades de plantio de árvores, revitalização de
praças, entre outras. Tenho o desejo de contribuir com a
melhoria da nossa região nas questões relacionadas ao
meio ambiente junto com os membros do poder público.

Denise Ortolan Martins Alvarez
CARTA DE INTENÇÃO
Nome: Denise Alvarez Minha intenção no Cades é continuar
o trabalho que já vinha feito durante a gestão passada junto
com os demais conselheiros que é o de conseguir um local
para a compostagem de resíduos orgânicos da feiras livres e
do mercadão da Silva Bueno. Além de conseguir uma
destinação final ambientalmente adequada para os resíduos
de cocos do Parque Independência e do Museu. Minha
intenção também é levar a Educação Ambiental para as
diversas escolas que temos na subprefeitura com palestras
e dicas para reciclar materiais usados no nosso dia-a-dia. E
estreitar os laços dos alunos do curso Técnico de Meio
Ambiente da GV com o Cades, unindo forças para trazer as
melhorias que os bairros Ipiranga, Sacomã e Cursino tanto
precisam.

Odacir de Mattos Filho
CARTA DE INTENÇÃO
No meu trabalho pretendo dar ênfase na questão da
reciclagem. Acredito que a população precisa ser melhor
informada sobre o tema pois percebo que há pessoas
que até têm boa vontade mas não tem informação
adequada sobre o assunto.

Fefa Big
CARTA DE INTENÇÃO
Fernanda Chadi, Mãe, união estável, cresceu no
bairro do Ipiranga, Gestora Ambiental, Pedagoga,
Artesã, Recreadora, MEI, membro do projeto
Ohquidea ( resgate de Orquídeas e conexão de
pessoas). Atuante no ramo de entretenimento
infantil, através de festas personalizadas, reforço
escolar , colônia de férias, festa do pijama, com
oficinas criativas e brincadeiras tradicionais.
Contação de histórias, maquiagem artística,
escultura de balão. Promove educação ambiental
de
forma
lúdica,
através
de
projetos
multidisciplinares para escolas , empresas,
condomínios, e pequenos grupos. Compostagem,
jardins verticais, orquidários, hortas urbanas , tintas
naturais e brinquedos recicláveis. Experiência em
organização de eventos, coordenação de equipes,
acampamento ecológico . Freelancer de recreação
para mais de 10 empresas. Vídeo Maker.

Nelson da Silva Junior
CARTA DE INTENÇÃO
CARTA DE INTENÇÕES -Participei da criação do CADES –
Ipiranga, compondo a primeira comissão eleitoral e dos
trabalhos da Primeira Conferência do Meio Ambiente do
Ipiranga; -Participei de treinamento dos conselheiros do
CADES na Secretaria do Verde e Meio Ambiente ; Diversas visitas técnicas, intervenções e levantamentos
de dados acerca da região do Ipiranga. Além de
Conferências de Meio Ambiente, inclusive como
palestrante. - Melhorar a integração de dados da Região
do Ipiranga junto às Secretarias - Desenvolver técnicas
para fomentar a cultura e os ideais de sustentabilidade,
apoiando ações públicas ou privadas de conservação do
meio ambiente, de promoção do desenvolvimento
sustentável e cultura de paz; TEMAS INTERESSANTES : Parque Anexo , Córrego do Ipiranga , Enchentes ,
Destinação do Lixo Urbano , Plantio de árvores nativas e
frutíferas . -Promoção de atividades de esclarecimento e
viabilizar projetos na esfera da Cultura de Paz.

Caco Fernandes
CARTA DE INTENÇÃO
Como recente morador do bairro, já posso me
considerar apaixonado pelo bairro. Desde a infância, ao
visitar o museu com a escola, sonho em morar no
ipiranga! Acredito que fazer parte das decisões do local
que a gente vive é uma ótima forma de começar a
melhorar o mundo,, principalmente sob o aspecto do
meio ambiente, que eu acredito ser um dos pilares para
melhoria e salvação do nosso planeta para as próximas
gerações. Também penso que fazer parte das decisões
da comunidade possa inpirar meus filhos a terem essa
pegada participativa
articipativa e terem noção da importância do
meio ambiente na vida. Sou uma pessoa progressista na
forma de pensa e isso me permite conversar, ouvir e
agregar ideias de todos os espectros políticos e sociais,
sempre levando em conta o melhor para o bairro e
moradores.

Marina de Carvalho
CARTA DE INTENÇÃO
Relações Publicas por formação, percebo a importância
da presença da sociedade contribuindo com ideias e
ações, que criam formas de viver conscientes a todos os
seres humanos. O relacionamento e o reconhecimento
da importância das pessoas, o respeito a elas e,
principalmente a compaixão, me movem a contribuir
com o Conselho, nesse momento. Vejo com uma
oportunidade de troca de aprendizados, onde todos
crescemos juntes.

Érika Pedroso
CARTA DE INTENÇÃO
Olá! Eu me chamo Érika, tenho 35 anos e moro na
cidade de São Paulo há mais de 2 anos, mas já trabalho
por aqui há mais de 8. Sou formada em Publicidade e
Propaganda na cidade de Santos onde morei durante
toda a vida antes de vir para SP. São Paulo
P
é minha
cidade do coração, a que escolhi viver com minha
família, uma cidade que tenho muita admiração, que
tenho vontade de conhecer e cuidar ainda mais. Já
trabalhei em diversos setores e em diferentes tipos de
empresas. Meu último trabalho foi em uma
u
agência de
marketing digital, onde fiquei por 7anos, como Gerente
de Projetos e onde liderei uma equipe de 6 pessoas.
Gostaria de me candidatar ao CADES pois imagino que,
mais do que ajudar, tenho muito o que aprender! Com
as outras pessoas do conselho e com responsáveis da
Prefeitura. Meu muito obrigada desde já!

Marisa Serranno
CARTA DE INTENÇÃO
Como cidadã Sou Marisa Serranno, música, compositora
e arte educadora atuante há mais de 30 anos, moradora
no bairro do Ipiranga e defensora da necessidade
urgente de se repensar e acionar atitudes individuais e
coletivas sobre a questão do meio ambiente, inclusive é
um dos temas mais relevantes no meu mais recente
projeto musical. Espero colaborar no que estiver ao meu
alcance.

Sabrina Kiremitdjian
CARTA DE INTENÇÃO
Sabrina Kiremitdjian, sou Engenheira Química, já trabalhei
como redatora do Portal Ecycle de sustentabilidade
abordando causas ambientais e cadastro de postos de
reciclagem. Fui voluntária de uma ONG americana que
luta contra a poluição dos oceanos, traduzindo artigos e
divulgando para conscientização da população. Minha
intenção de participar do Conselho é poder colaborar com
o Bairro e com o meio ambiente de forma mais próxima.
Minhas propostas incluem a implementação de postos de
coleta de lixo eletrônico no bairro; incentivar a Cultura
Upcycling criando um canal para negócios locais
cadastrarem o tipo de descarte que sua empresa gera,
com o objetivo desse descarte ser reaproveitado como
matéria-prima para outros negócios locais. A intenção da
implementação da Cultura Upcycling é maximizar a vida
útil dos materiais, reduzir a quantidade de resíduos e
incentivar a economia circular e o apoio mutuo entre
negócios locais. Afinal, seu descarte pode ser insumo para
outros!

Vania Lacerda
CARTA DE INTENÇÃO
Tenho grande interesse e bom conhecimento na área de
meio ambiente. Ou conseguimos viver de forma
harmônica com a natureza, respeitando outras formas de
vida, ou enfrentaremos cada vez maiores problemas. No
Ipiranga, temos alguns problemas que poderão ser
solucionados ou minimizados, se houver empenho de
todas as partes envolvidas: - existem áreas verdes, mas
não estão distribuidas por todo o bairro. Há grandes
extensões sem praças, nem arvores nas calçadas. - as
árvores existentes não são tratadas adequadamente. As
podas incorretas sao muito frequentes, e tambem é
comum que o munícipe sufoque o tronco da árvore
cimentando ao redor. - há muitos pontos "viciados" de
descarte de lixo e materiais inservíveis - falta
conscientização da população para reduzir o lixo,de todos
os tipos. Poderiam ser feitas reuniões, palestras de
esclarecimento, formação de grupos por rua, para
trabalhar essa questão. Muito a fazer!

Milton
CARTA DE INTENÇÃO
MILTON BATISTA NOVAIS
Engenheiro, Arquiteto e Urbanista
Experiente no desenvolvimento de projetos de construção
civil, criando e organizando espaços voltados para o bemestar das pessoas, em consonância com o meio ambiente
e o desenvolvimento sustentável. Experiente , como
conselheiro no AMAFlávio Gianotti. Participação em
grupos na defesa do meio ambiente /urbano .
Como propostas ; discutir o sistema de poda deárvores e
o replantio com fiscalização para evitar o cercado com
concreto em torno das mesmas que impedem a
drenagem ou umidade . bem como colocação de grades
em volta , nas calçadas de grande fluxo de pedestres.
Discutir/acompanhar a evolução do projeto “ Área anexa
ao pq. Da Independencia”. Discutir o desassoreamento do
córrego Ipiranga na região da av. Tereza Cristina. Discutir
e entender melhor a Operação Urbana Consorciada
Bairros do Tamanduatei (Ipiranga).
São Paulo, 29/06/2020

Talita Alves Gardin Zylberman
CARTA DE INTENÇÃO
Sou uma profissional formada em Tecnologia em Obras
Hidráulica, pós-graduada em Engenharia da Manutenção
e formanda em Arquitetura & Urbanismo (2021). Possuo
mais de 15 anos de experiência em gestão de obras e
projetos e 6 anos na área de manutenção. O tema do meu
Trabalho Final de Graduação em Arquitetura é Cidades
Esponja: Métodos e Conceitos aplicados à Bacia do
Córrego Ipiranga, cujo objetivo é utilizar estratégias da
Natureza para diminuir os danos causados pelas
enchentes e promover bem-estar para os moradores da
região. Recentemente, também, realizei estudos
acadêmicos de como hortas urbanas comunitárias podem
reduzir a insegurança alimentar e melhorias nas relaçòes
interpessoais. Meu objetivo no CADES, como moradora
do Ipiranga, é ajudar nosso bairro a melhorar cada vez
mais.

Karol Oliveira
CARTA DE INTENÇÃO
Karol Oliveira 25 anos. Pesquisadora e educadora
ambiental. Graduanda do curso de Geociências e
Educação Ambiental na Universidade de São Paulo – USP,
atua na área ambiental desde 2014, promovendo projetos
em educação ambiental que levam em conta o contexto
social no qual está inserida. Uma das fundadoras do
PERMAUSP- Núcleo de estudos e intervenções em
Permacultura da USP, pesquisa soluções e tecnologias
ambientais para o meio urbano. Além disso é monitora
cultural na Casa de Cultura Chico Science, onde usa a arte
como meio de ensino e divulgação da temática ambiental.

Debora Machado
CARTA DE INTENÇÃO
Atualmente estou conselheira e puder me aproximar
através do CADES de assuntos que considero muito
importantes que são a sustentabilidade e o meioambiente. Conheci e convive com pessoas engajadas,
me engajei, construímos juntos e lutamos pela defesa
do meio-ambiente no Ipiranga, apesar da pandemia
ter dificultado bastante muito a nossa comunicação
com a subprefeitura. Diante do cenário atual e do que
realizamos até o momento, eu desejo continuar
conselheira do meio-ambiente, realizar projetos junto
a subprefeitura e fora dela também, conquistar o
nosso tão sonhado pátio de compostagem do Ipiranga
que irá atender as feiras de rua, quero continuar a luta
para minimizar a produção de resíduos no bairro. Sou
arquiteta e urbanista, vivo na prática a tristeza que é a
produção de resíduos da construção civil que
poderiam ser evitados ou tratados, entendo que a luta
é gigante, e dela não me retiro.

Marina de Alacoc Soares de
Lemos
CARTA DE INTENÇÃO
Carta de Intenção - CADES Ipiranga
São Paulo, 15 de julho de 2021.
À Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
Candidato-me a uma vaga no Conselho Municipal do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CADES.
Venho por meio desta expressar as minhas intenções
referentes ao cargo pleiteado:
1. Proteger as áreas verdes e ajardinadas;
2. Ajudar no desenvolvimento sustentável de nosso
bairro;
3. Aumentar a qualidade de vida dos moradores;
4. Transformar o nosso bairro em um exemplo para
São Paulo.
Obrigada,
Marina de Alacoc Soares de Lemos

