
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CADES Lapa – Eleição 2021 

Isabelle Sofia Ablas 
CARTA DE INTENÇÃO 

Isabelle é bacharel em Direito pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie com habilitação em Direito 
Político e Econômico. Atua há 03 anos com direito 
ambiental e mudanças climáticas, tendo realizado 
diversos cursos voltados ao direito ambiental, direito 
animal e ao mercado de carbono. Possui o ideal ajudar 
a subprefeitura na implementação e concretização de 
politicas públicas voltadas ao meio ambiente urbano 
baseadas na agenda 2030, como melhoras de 
saneamento e escoamento, controle de pragas 
urbanas, revitalização de áreas verdes, controle da 
poluição, redução das ilhas de calor, maior integração 
e expansão do sistema de coleta de recicláveis/ 
seletiva. Além disso busca expandir o ensino ambiental 
da região através de palestras em escolas, workshops 
abertos de técnicas de sustentabilidade, e na 
formulação de cartilhas que explorem - além de 
conceitos básicos - a importância dos ODS, da agenda 
2030 e dos acordos internacionais que buscam conter 
o aumento da temperatura do planeta. 

 

Daniel Aguillar 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu compromisso como conselheiro sera o de 
auxiliar os órgãos competentes e os envolvidos na 
administração publica a adotarem politicas 
ambientais corretas e justas, objetivando o 
desenvolvimento e bem estar da população da região 
assim como a melhora da qualidade de vida de todos. 
Alem disto, zelar pela transparência, etica e 
integridade em todas as decisões envolvendo o 
conselho e seus membros. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Helena Maria de Campos 
Magozo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Helena Maria de Campos Magozo, psicóloga, 
aposentada pela Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente. Fui coordenadora do Cades 
Municipal e do FEMA( Fundo de Meio Ambiente). Sou 
conselheira da Associação Viva Pacaembu por São 
Paulo. Quero continuar como conselheira, pela 
sociedade civil e contribuir para que o Cades Regional 
cumpra o objetivo de sua criação: ser um espaço 
participativo paritário entre representantes da 
sociedade civil e do poder público. Acompanhei, 
como representante do Colegiado, os projetos 
públicos, em desenvolvimento, na Subprefeitura da 
Lapa, votei a favor de Resoluções de apoio à moradia 
popular na OUC Água Branca e no PIU Leopoldina. 
Participei da reformulação de seu regimento, 
viabilizando maior participação de suplentes e uma 
relação entre seus pares sedimentada na Cultura de 
Paz. Almejo contribuir para a participação e formação 
de novos conselheiros/as que possam vir a garantir 
uma renovação futura e diversificada do Conselho 
Regional. 

Rose 
CARTA DE INTENÇÃO 

propor normas e diretrizes ambientais também 
poder assessorar o poder Executivo municipal e, 
prefeitura, Órgão Ambiental etc. nas questões 
relativas ao meio ambiente, encaminhando 
demandas aos organismos responsáveis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Gomes 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta de Intenção/ Programa CADES Lapa Candidato 
LEANDRO GOMES Eu, Leandro Gomes, residente no 
bairro da Vila Pompeia, empresário, ambientalista, 
venho por meio desta apresentar minha candidatura 
ao CADES – Lapa e expor minhas propostas para esse 
conselho. Faço parte do coletivo , que faz plantios de 
árvores na região. Participei da gestão anterior do 
CADES – Lapa integrando o grupo de trabalho de 
arborização. Através do grupo de trabalho de 
arborização conseguimos realizar plantios de árvores, 
curso de arborização e ações de educação ambiental. 
Minha proposta é participar para fortalecer o CADES, 
trabalhar pela floresta urbana, pela ampliação e 
manutenção do verde. Da mesma forma, é papel do 
conselheiro propor outras pautas e articular 
caminhos que promovam a sustentabilidade. Isso 
inclui temas como o plantio e poda correta de 
árvores e espaços verdes, incentivo à compostagem 
de resíduos, desenvolvimento de hortas 
comunitárias, entre outros. 

. 

Eduardo Mello 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eduardo Mello Arquiteto, com especialização em 
Conservação de Bens Culturais, Arquivologia e Gestão 
de Ambiente e Sustentabilidade. Candidato a 
reeleição CADES Lapa para dar prosseguimento aos 
trabalhos desenvolvidos ao longo do último 
mandato. Um dos poucos CADES que se mantiveram 
ativos durante a pandemia, planejando e elaborando 
estudos pautados pelos 17 ODS. Contribuí na luta 
contra a instalação de piscinões nas praças São 
Crispim e Rio dos Campos, evitando mais 
impermeabilização do solo. Os debates propiciaram 
diversas propostas drenagem sustentável; como 
Jardins de chuva ( que começam a ser instalados na 
Lapa), parques lineares, bio valetas e renaturalização 
de trechos do Córrego Tiburtino. Estamos atentos às 
pressões das construtoras sobre áreas de mananciais 
e aos direitos dos moradores em opinar sobre o 
bairro que querem. Em respeito à CF/88, ao Código 
Florestal e ao Plano Diretor Estratégico, defendo o 
Zoneamento Ambiental e demarcação de Áreas de 
Proteção Permanente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Kátia Braga 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Kátia Braga, brasileira, formada em design de 
interiores, sou candidata à uma vaga como membro 
deste conceituado Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz para: representar os munícipes nos assuntos 
relativos à proteção ambiental, incluindo a 
manutenção e preservação do Sistema de Áreas 
Protegidas, Áreas Verdes, Espaços Livres e Praças; 
engajar a comunidade para a conservação e 
valorização das áreas verdes urbanas, através da 
gestão participativa de praças, incentivando o seu 
uso coletivo e a formulação de propostas de políticas 
públicas junto à Subprefeitura. A expectativa com a 
minha participação no Conselho é poder ajudar no 
desenvolvimento sustentável nesta região e na 
melhoria da qualidade de vida da população. 

Lara Freitas 
CARTA DE INTENÇÃO 

LARA FREITAS, minhas motivação são as seguintes: . 
Dever ser parte da vida contribuir na cogestão da 
cidade/região/comunidade local. . Como urbanista - 
Mestre em Gestão Urbana, por entender os desafios 
e ter o potencial de colaborar com sua solução, isso 
tem sido parte da experiência de 25 anos à frente de 
projetos urbanos e de interesse social para 
regeneração e melhoria dos espaços públicos 
urbanos. Ainda mais forte que motivos anteriores, 
nos últimos 17 anos tenho coordenado o Programa 
Permanente ECOBAIRRO em São Paulo, atual 
Instituto Ecobairro Brasil, que visa a transformação 
da cidade e bairros em lugares sustentáveis e 
pacíficos, em especial a região de Vila Mariana. O 
resultado desses esforços é gerar qualidade de vida e 
bem-estar para todos aqueles que trabalham, moram 
ou transitam pelo bairro. Sempre com o 
compromisso de contribuir na concretização da 
Agenda2030/ODS, mantendo o diálogo permanente e 
gerando ações e práticas locais. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Roberta Lopez Attili 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Roberta Lopez Attili, e meu filho Lucca Attili 
Coutinho, de 09 anos, somos frequentadores 
assíduos (e voluntários) de diversos parques da nossa 
região. Gostaria de poder participar mais, buscando 
sempre melhorar as condições e recursos dos 
parques que frequentamos. 

 

Vera de Carvalho Enderle 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Vera de Carvalho Enderle, quero mais uma vez 
fazer parte do CADES por ser um aprendizado e 
uma contribuição para a cidade. Fui produtora 
fotográfica por muitos anos onde tinha que ter 
soluções, encontrar coisas impossíveis para a foto 
do dia seguinte. Assim aprendi a ser prática e 
objetiva. Não sou de lero-lero ou de deixar para 
depois. Sei que aqui é diferente, dependemos das 
instituições, leis, projetos etc mas principalmente 
de muita boa vontade. É nessa boa vontade que 
vou seguir me empenhando. Mãos à obra ! 

Solange Viana 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá! O que me motiva a continuar como conselheira do 
Cades Lapa? Pessoalmente sou ativista e entusiasta pelas 
causas que envolvem a prática da Cultura de Paz e Meio 
Ambiente, além de acreditar na importância de nos 
engajarmos na governança da cidade. Voluntariado: Há 10 
anos participo e coordeno a campanha Escolha a 
Calma(www.escolhaacalma.org.br), há 08 anos contribuo 
de forma voluntária na UMAPAZ, em 2018 fui eleita 
conselheira no CPM - Conselho Participativo Municipal, sub 
pref. Da Lapa. Sou conselheira titular do CADES Lapa onde 
neste mandato apoiei melhorias de projetos importantes 
como o PIU Leopoldina e Operação Urbana Água Branca. 
Profissionalmente e Socialmente meu compromisso é 
apoiar e fortalecer a prática de valores humanos, 
autoconhecimento e Mindfulness, visando indivíduos e 
sociedades, mais despertas, pacíficas, saudáveis e 
inclusivas. Isso fortalece meu compromisso de apoiar as 
ODS, gerando ações e boas práticas locais. Conto com seu 
Voto! Solange Viana 11996854253 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas 
CARTA DE INTENÇÃO 

Caritas Relva Basso, médica, moro em Perdizes, participo 
do Movimento de Moradores do Entorno da Arena Allianz 
Parque e Sociedade Esportiva Palmeiras, do Comitê da 
Praça Conde Francisco Matarazzo Junior e Conselheira do 
CADES Regional Lapa na gestão em curso. Meu interesse 
ao candidatar à reeleição para uma vaga no CADES/Lapa se 
prende ao desejo de continuar contribuindo para a 
melhoria dos indicadores socioambientais das pessoas que 
residem no território da Lapa. Considero ainda, primordial, 
exercermos nossa cidadania num espaço pouco valorizado 
na nossa sociedade, apesar da sua importância para a 
saúde dos cidadãos, qual seja a preservação do meio 
ambiente, por meio de políticas públicas contínuas e 
consistentes. Nesta gestão consolidamos este espaço de 
atuação do CADES na defesa dos interesses da comunidade 
lapeana e pretendo dar continuidade e avançar nas 
conquistas relacionadas a implementação das diretrizes 
para o desenvolvimento sustentável e cultura de paz na 
região. Grata 

Carolina Pastorin Castineira 
CARTA DE INTENÇÃO 

É de suma importância a participação social na vida 
cotidiana de uma cidade. Principalmente daquela onde se 
mora, trabalha, consome e constitui família. Participar do 
conselho é uma forma de atuar, positivamente, por 
mudanças e melhorias no ambiente coletivo. Muito me 
atrai o tema do meio ambiente e do verde, visto que não 
há futuro para o mundo sem a conservação e recuperação 
do meio em que vivemos. Através de um desenvolvimento 
sustentável e responsável, é possível fazer um espaço mais 
digno e humano, que possamos deixar para as futuras 
gerações. Minhas propostas de trabalho vão envolver a 
luta pela preservação dos parques e praças, da nossa bacia 
hidrográfica e pensando em como fatores como a 
mobilidade urbana e o consumo responsável podem agir 
de forma integrada à salvação do meio ambiente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jupira Cauhy 
CARTA DE INTENÇÃO 

Caras, Caros, Me apresento como candidata para ser uma 
das representantes da sociedade civil para compor o 
CADES Lapa e atuar, com as/os demais conselheiras/os, 
nas demandas relativas às questões ambientais presentes 
nas políticas públicas, no enfrentamento dos novos 
desafios impostos pela pandemia do coronavirus e no 
diálogo com o poder público, a partir do meu 
conhecimento, experiência, representação e atuação na 
defesa de gestão participativa e ampliação da participação 
cidadã e nas questões que afetam quem mora e trabalha 
na nossa região como poluição sonora, inundações em 
função dos transbordamentos dos córregos; na 
preservação, proteção e fruição das praças e áreas de 
preservação permanente e na articulação com conselhos 
que deliberam prioridades de intervenções públicas e 
destinadas a solucionar estes problemas no âmbito da 
Subprefeitura Lapa, objetivando saúde e qualidade de vida, 
moradia digna, transição ecológica e cultura de paz. Jupira 
Cauhy, moradora da Água Branca, distrito Barra Funda. 

Haloa Reuben 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Haloa Lucas Silva Reuben, engenheiro mecânico e 
advogado, tenho interesse em contribuir para a melhoria 
das condições socioambientais da cidade de São Paulo. 
Proponho uma atuação que tenha como eixo direcionador 
modificações que sejam tanto benéficas para um uso mais 
eficiente e sustentável do espaço urbano quanto sejam 
economicamente viáveis. Entendo que isso passa pela 
redução da poluição atmosférica e sonora, com enorme 
impacto para a qualidade de vida dos paulistanos, mas 
também por avançar no uso de soluções verdes, viáveis e 
benéficas para a cidade, tal como a implementação do uso 
de energias renováveis, em especial a solar. Entendo, além 
disso, entendo que essas mudanças devem ocorrer com 
um olhar específico para as diferentes necessidades da 
população e seus recortes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauren Anne Fernandes Westin 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, 
Sou Lauren Westin, 35 anos, formada em Direito pela 
Universidade Mackenzie e exerço a advocacia desde 2009. 
Sou pósgraduada em Direito Tributário pela PUC e pós-
graduanda em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela 
FGV. Atuei em escritórios de advocacia e em grandes 
empresas nos setores de gás natural, energia, bioenergia, e 
agronegócios. Sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil 
nos Comitês de Sustentabilidade e Cultura. Tenho outros 
projetos voluntários menores que têm, dentre seus pilares, 
a cultura e a economia circular. Considero imprescindível 
que todos, sem exceção, nos engajemos em questões que 
favoreçam a preservação e a melhoria de nosso meio 
ambiente. Vejo o futuro das ações sócio-políticas no maior 
engajamento da sociedade civil e sou favorável às ações 
voltadas a um capitalismo consciente e à economia 
circular. Entendo importante atuarmos com cooperação 
tríplice (governo, sociedade e empresas), sendo premente 
políticas públicas para melhor aproveitamento de resíduos 
e incentivos verdes. 
 

Lígia Rocha 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Lígia Rocha, arquiteta, urbanista e moradora da Vila 
Leopoldina. A questão urbana e as dinâmicas da cidade 
sempre estiveram entre meus maiores interesses. Viver 
nas cidades e trabalhar suas dinâmicas no que tange ao 
aspecto formal e jurídico está no meu universo 
profissional. Urbanista de atuação, desenvolvi minha 
dissertação de mestrado na FAU-USP com o tema 
"Territórios invisíveis da cidade: permanência, ruptura e 
resistência na Vila Leopoldina", bairro onde moro. Tanto 
do ponto de vista profissional (na elaboração de legislação 
urbanística pós Estatuto das Cidades), quanto do ponto de 
vista pessoal e afetivo, acredito que a participação popular 
nas decisões da cidade e no acompanhamento de políticas 
públicas é fundamental. Por isso minha candidatura ao 
CADES, espero poder contribuir :) 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliana Alves 
CARTA DE INTENÇÃO 

Poliana Alves 
Advogada tributarista formada há 16 anos, atuante na 
consultoria jurídica, regulatória (Ministérios da Agricultura; 
Minas e Energia; Indústria, Comércio Exterior e Serviços), 
licitações e meio ambiente. Grande experiência com 
demandas do agronegócio (destaque para a produção e 
comercialização de cana, açúcar, café em grandes 
empresas, além da produção, distribuição e 
comercialização de energia elétrica de recursos hídricos, 
solar, biomassa de cana, biogás e resíduos orgânicos. 
Sócia da DUXcoworkers corresponsável pela concepção de 
projetos para cidades inteligentes. Pesquisadora dos 
impactos tributação no meio ambiente, logística reversa e 
das políticas de comercialização de créditos de carbono no 
mercado voluntário. Proposta de trabalho: tributação e 
incentivos ambientais para a preservação de matas 
nativas, recuperação de zonas de encostas de rios, 
incentivos à cooperativas de reciclagem e logística reversa, 
diversidade na produção de alimentos, 
desenvolvimento de mercados locais (produção e 
consumo), políticas públicas para a redução de carbono, 
água e saneamento. 

Jéssica Kranz Barcelos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Jéssica Kranz Barcelos, Co fundadora de uma iniciativa de 
Urbanismo Colaborativo no Rio Grande do Sul, Co  
organizadora da Virada Política atuando com engajamento 
e mobilização para participação da sociedade civil na 
política, atuação no terceiro setor com desenvolvimento 
de projetos sustentáveis em mais de 20 municípios do 
Brasil. Tenho interesse em trazer para discussão deste 
espaço as pautas de preservação e regeneração dos nossos 
recursos naturais em SP, coleta seletiva, utilização de 
tecnologias renováveis e o olhar para um plano de 
desenvolvimento sustentável global. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Filipe Fornari 
CARTA DE INTENÇÃO 

Desejo participar do CADES LAPA com o desejo de unir 
forças em prol de melhorias e da conservação das áreas 
verdes da nossa região. Fui conselheiro do CPM Lapa 
durante quatro anos, participo ativamente do CONSEG 
Perdizes Pacaembu. Por essa experiência, junto com outros 
moradores da região, fundei uma Associação de 
Moradores e Empresários, chamada AMESP [Associação 
dos Moradores e Empresários do Sumaré, Perdizes e Barra 
Funda], com área territorial dos distritos de Perdizes e 
Barra Funda. Com esse intuito, temos participado de 
reuniões na subprefeitura da Lapa e no Conselho do 
Parque da Água Branca. Creio que a participação no CADES 
poderá ser um grande instrumento para ajudar a 
acompanhar as demandas locais e a ajudarmos, de modo 
institucional, a melhorar o nosso bairro. 
 

Bruna de Barros Casanova 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Bruna, estou prestes a fazer 21 anos. Neste 
momento, estou praticamente finalizando a graduação 
de Naturologia pela Universidade Anhembi Morumbi. 
Nessa abordagem, sempre trago comigo a ideia da 
importância de unirmos natureza e cultura. Levo comigo 
fortemente a ideia de que precisamos de áreas verdes 
para sermos integralmente saudáveis, além de outros 
aspectos, é claro. A partir disso, acredito que unirmos 
natureza e cultura é uma ótima maneira de nos 
apropriarmos de maneira consciente dos espaços da 
cidade e nos entendermos como parte da mesma, e 
tomar medidas que nos beneficiem e degradem o menos 
possível os ambientes naturais. Em uma cidade grande, a 
implementação de áreas verdes se faz necessário em 
várias instâncias, e uma delas é a saúde humana. 
Acredito que uma das melhores formas de nos 
posicionarmos politicamente é nos apropriarmos dos 
espaços que nos são conferidos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael das Neves Estudino 
CARTA DE INTENÇÃO 

Gostaria colaborar efetivamente com os bairros 
tradicionais na zona oeste e centrais da cidade como 
Lapa, V. Romana, Pompéia, Perdizes, Pirituba..., 
preservando sua cultura e história local e do estádio do 
Pacaembu através de amplo diálogo entre os moradores 
nas Assembleias ou pesquisas. Promover maior ocupação 
das PRAÇAS e aumento das áreas Verdes (arborizadas) 
com implementação de melhorias significativas que 
busquem o equilíbrio das área verdes que visamos 
melhorar. Há muitas benfeitorias a se fazer para 
melhorar e majorar interação por famílias , como vemos 
na Argentina. Buscar maior mobilidade aos tradicionais 
bairros na zona oeste e centro com moradores de idade 
avançada em sua maioria que cada vez mais demandam 
de meios de transporte mais ágeis, cômodos, com 
reduzido impacto ambiental e com menores custos ou 
ainda menor tempo de trajeto. Contudo, quero muito de 
ajuda-los e aprender mais um pouco sobre a 
administração pública Municipal de SP. 
 


