
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deny Guimarães 
CARTA DE INTENÇÃO:  

 Ao "Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz , do Butantã".  
AUDENICI MARIA COELHO, brasileira, casada, secretária, 
residente e domiciliada na (Rua *********), RG 
(******),candidata a uma vaga no Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz – 
BUTANTÃ, venho por meio desta expressar a minha intenção 
referente 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.  
5. Representar os direitos e interesses da população moradora, 
em todos os assuntos de uso e ocupação do solo, sustentável e 
pela cultura de paz.  
Obrigada,  
Audenici Maria Coelho  
São Paulo, 23 de julho de 21 

CADES Butantã – eleição 2021 

Flávio Amaral Yamamoto 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá! Meu nome é Flávio, morador do bairro desde 81. Sou 
graduado em Tec. em Gestão Ambiental e Design de Produto. 
Frequento o Parque Previdência desde a fundação do CEA 
(Centro de Educação Ambiental), onde lá realizei um dos seus 
primeiros cursos (meados 86/87). Fiz parte também do Grupo 
Escoteiro lá realizado por cerca de 20 anos, realizando inúmeras 
atividades voltadas à educação de jovens onde também são 
inclusas atividades voltadas ao meio ambiente. Um dos 
exemplos de atividades realizadas foi o plantio de árvores no 
morro do Makro em 2006. Sou também o fundador do Muda 
Butantã, braço do famoso Muda Mooca, organização voluntária 
formada por moradores do bairro voltada para transformar o 
bairro mais verde. Também sou Meliponicultor (criador de 
abelhas sem ferrão) há mais de 10 anos e um dos fundadores do 
SOS Abelhas sem Ferrão, maior grupo de interessados em 
Abelhas sem Ferrão do mundo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Molinari Murakami 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Arquiteta e Urbanista, especialista em sustentabilidade das 
edificações, Permacultora, empresaria e membra de entidades 
comunitárias. Conselheira CADES-BT no ano 2018-2020, e 
pretendo dar continuidade ao trabalho iniciado neste primeiro 
mandato. Espero atuar no dialogo entre os gestores públicos e 
sociedade principalmente na área ambiental e desenvolvimento 
sustentável, trazendo demandas e soluções criativas e acessíveis 
para: - Conservação de áreas verdes, extensão do plano de 
arborização promovendo o bem estar e a conscientização da 
população sobre o meio ambiente; - Desenvolvimento de plano 
de valorização da rede hídrica do Butantã, visando a 
sustentabilidade ambiental, social e econômica - Fomentar a 
criação de espaços de hortas urbanas como uma politica de 
economia solidaria, apoiando as metas de combate a 
vulnerabilidade alimentar. - Replicar projetos de jardins de chuva 
já iniciados , nos locais de incidência de alagamentos no Butantã; 
- Promover a mobilidade local valorizando pedestres e ciclistas. 

Angela Baeder 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Como conselheira, pretendo representar a população da 
Região do Butantã, trazendo contribuições e demandas 
vindas de movimentos sociais e ampliar os debates do 
conselho com os movimentos. Os debates dos problemas 
locais, dos programas de governo, da proposição de novos 
programas, devem considerar a demanda da população. 
Partindo das necessidades locais, é possível construir soluções 
adequadas para os problemas de conservação ambiental e 
suprir as necessidades e interesses populares. A proximidade 
entre programas, políticas públicas e necessidades da 
sociedade civil, focada nas condições socioambientais locais 
amplia a participação comprometida nas soluções e em sua 
manutenção, nas diferentes dimensões da vida no território: 
moradia, saneamento (água, esgoto, águas pluviais e resíduos 
sólidos – compostagem); uso e ocupação do solo; reposição 
vegetal; segurança alimentar (demandas por hortas), saúde e 
geração de renda (há muitas demandas). Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a legislação ambiental 
são referências fundamentais para programas e ações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Lucia Aurelio 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá, meu nome é Ana Lucia Aurelio, sou arquiteta e minha 
história profissional está ligada à área de meio ambiente. 
Trabalhei tanto na iniciativa privada, em empresas de 
consultoria, como no setor público, onde tive contato mais 
direto com processos decisórios participativos. A partir dessa 
experiência, quis me aproximar das questões mais ligadas ao 
território. Assim, em 2020, fui eleita Conselheira Participativa 
Municipal do Butantã, com mandato encerrando no final de 
2021. Minha proposta, como Conselheira do CADES, é trabalhar 
pela melhoria da qualidade ambiental da nossa região e, por 
meio dela, contribuir para outras questões presentes no 
território, como saúde, educação e geração de renda, com a 
ampliação e manutenção das nossas praças e parques, 
implantação de infraestrutura verde (jardins de chuva e soluções 
semelhantes) e implantação de hortas comunitárias. 

Luanna  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu, Luanna Martins dos Santos, jornalista, tenho interesse em 
contribuir para a melhoria das condições socioambientais da 
cidade de São Paulo e para a redução das desigualdades. 
Proponho atuar com base na Agenda 2030 e contribuir para 
que os ODS (e suas metas) sejam implementados na cidade. 
Desejo contribuir para que a cidade de São Paulo enfrente os 
efeitos das mudanças climáticas, reduza suas vulnerabilidades, 
amplie o acesso aos serviços públicos e à infraestrutura, com 
reflexos positivos para o ambiente e todas as formas de vida. 
Além disso, me disponho a atuar com respeito à equidade, não 
praticar a intolerância e o preconceito, e dialogar de forma não 
violenta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Aragão  
 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Ana Aragão 
Jornalista - Ambientalista 
.  
Atuação em preservação e recuperação dos espaços verdes, 
com  participação em entidades comunitárias de defesa da 
biodiversidade.  
 Conselheira CADES-BT em três gestões e atuo na preservação 
da Mata Atlântica, e sobretudo, na proteção das nascentes de 
córregos ainda abertos em São Paulo. 
 Proponho recuperação da arborização das margens da  área  
urbana do Rio Pinheiros, para formar corredor verde , que 
permita interligar a mata nativa para dentro dos bairros 
situados ao longo do seu trajeto.  
 Integro Associação dos Amigos da Praça João Afonso de 
Souza Castellano, que  promoveu ativamente a luta pela 
ciclovia da Av. Eliseu de Almeida e sua arborização. 
 Entidade que transformou parte de rua ociosa, em um 
belíssimo boulevard, com jardim de chuva e escoamento 
pluvial, além da extensão da Praça com o mesmo nome.  
 Pretendo sugerir projetos iguais, em locais de incidência de 
alagamentos no Butantã., incluindo Parque Linear Caxingui. 
 

Clarissa de Freitas Benevides da 
Costa 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Clarissa Freitas é graduanda em Licenciatura em Geociências e 
Educação Ambiental, pelo Instituto de Geociências - 
Universidade de São Paulo (USP). Possuí tecnólogo em Meio 
Ambiente, pela Escola Técnica Estadual Jardim Paulistano 
(2017). Realizou estagio em Verde e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de São Paulo - Subprefeitura Regional de 
Perus, atualmente trabalha com gerenciamento de áreas 
contaminadas em uma empresa de consultoria ambiental. É 
co-fundadora do Núcleo de Permacultura da USP (PermaUSP), 
coletivo que objetiva estudar e realizar ações em 
permacultura na Universidade. Como proposta para o CADES, 
objetiva atuar com as temáticas socioambientais em 
Permacultura, Agrofloresta Urbana, Compostagem Urbana, 
Hortas Comunitárias e desenvolvimento ambiental regional 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murilo Carbone Carneiro 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Murilo Carbone Carneiro é graduando em Licenciatura em 
Geociências e Educação Ambiental pela Universidade de São 
Paulo, possuí formação em Design de Permacultura pelo 
Instituto de Permacultura da Mata Atlântica (IPEMA), é co-
fundador do Núcleo de Permacultura da USP (PermaUSP), 
coletivo que objetiva estudar e realizar ações em 
Permacultura na Universidade. Atualmente trabalha no 
Projeto Novo Rio Pinheiros como educador socioambiental, 
onde desenvolve ações voltadas à resolução de problemas 
acerca da crise hídrica. Como proposta para o CADES, objetiva 
atuar com as temáticas socioambientais em Permacultura, 
Bioconstrução, Hortas Urbanas e Verticais, Jardins de Chuva, 
Compostagem Urbana, Hortas Comunitárias e 
desenvolvimento e educação ambiental regional. 

Vinicius Pereira 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Vinicius Pereira, sou músico, educador e 
permacultor, trabalho atualmente com educação ambiental, 
consultorias e projetos de sustentabilidade e faço parte das 
redes Permacultores Urbanos e PermaSampa. Como morador 
e ativista da região da antiga Favela da Joia (próximo ao CEU 
Butantã), cuido (juntamente com os meus vizinhos) das 
nascentes daqui da nossa microbacia hidrográfica e gostaria 
de levar esse cuidado com as nascentes para a macro região 
do Burantã. Nós também nos dedicamos a compostagem na 
nossa praça e esse tema também é do meu extremo interesse. 
Espero poder colaborar na difusão dessas propostas e ao 
mesmo tempo fortalecer o trabalho dos demais membros do 
CADES dedicados às boas práticas ambientais e comunitárias 
da nossa região. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju  Lourenção 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Julia Lourenção, coordenadora da Feira 
Agroecológica e cultural de mulheres no Butantã, 
uma rede de economia solidária e feminista que atua 
a 3 anos ampliando o acesso da população ao Viveiro 
II do Butantã promovendo feiras culturais e 
agroecológicas, e integrando um movimento maior 
de preservação daquela área verde. Sou Geógrafa, e 
educadora ambiental e atuo em fóruns e redes de 
economia solidária. Desejo ampliar a articulação do 
CADES com os agentes locais, como coletivos que 
atuem diretamente no território, propondo à 
subprefeitura ações que potencializem os 
movimentos que atuam em defesa do meio ambiente 
e da cultura da paz. Tenho interesse em promover os 
debates em torno da implementação da agroecologia 
e da permacultura no ambiente urbano, para 
preservação e ampliação de áreas verdes, cuidado 
com corpos d'agua, e gestão de resíduos sólidos, e o 
desenvolvimento de relações sociais mais justas e 
respeitosas, que promovam o bem viver. 

Bianca Rezende Hartwig 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Bianca Rezende Hartwig, me formo 
Cientista Ambiental pela Universidade Federal de São 
Paulo em agosto de 2021. Trabalho como Analista 
Ambiental na área de Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas e também como Educadora Ambiental 
na área de Gestão de Resíduos Sólidos. Em 2019 
trabalhei como pesquisadora no Instituto de Botânica 
de São Paulo e publiquei um artigo sobre uma 
espécie medicinal nativa da Mata Atlântica chamada 
Erva Baleeira. Nos últimos anos tive a oportunidade 
de participar de diversas capacitações e mutirões 
relacionados a permacultura, agroecologia, 
bioconstrução, economia circular e desenvolvimento 
sustentável. Atualmente dou apoio a dois projetos 
voluntários, um deles é relacionado a segurança 
alimentar de idosos em situação de vulnerabilidade 
Social (PROSAI) e outro é relacionado a consumo de 
alimentos agroecológicos de pequenos produtores 
regionais. Tenho interesse em participar mais 
ativamente da articulação e construção de projetos 
que tornem a nossa cidade um modelo sustentável 
no país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno 
CARTA DE INTENÇÃO:  

O eixo central da minha proposta de trabalho é 
aumentar as áreas permeáveis e caminháveis da 
Subprefeitura do Butantã, para isso requerendo a 
conversão de áreas asfaltadas em calçadas de 
excelente qualidade e áreas verdes (canteiros 
comuns ou jardins de chuva) com espécies nativas, 
além da reforma e ampliação das calçadas já 
existentes. A proposta contribui para os seguintes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
- 3, pela limpeza do ar, pela melhora na paisagem e 
pela redução de acidentes. 
- 6, pelo auxílio à drenagem de água da chuva, 
evitando e minimizando enchentes. 
- 11, pela contribuição a uma cidade mais 
sustentável. 
- 13, pela mitigação de extremos climáticos como 
as chuvas e o calor excessivos. 
- 15, pela recuperação da paisagem natural e pela 
atração de fauna no ambiente urbano. 

Élio Jovart Bueno de Camargo 
CARTA DE INTENÇÃO:  

A - Proposta de preservar e ampliar a área verde 
desta regional: 
- principalmente nos canteiros centrais de nossas 
avenidas como forma de ligação entre as áreas 
existentes (praças, parques, Instituto Butantã, 
Cidade Universitária, particulares, etc.), para 
ampliar a Fauna e Flora. 
- Arborizar as áreas aterradas do Córrego Iquiririm. 
- Preservar as áreas verdes da região. 
- Recuperar as antigas áreas ZEPAM da região, que 
foram transformadas em ZEIS no último 
zoneamento. 
B - Recuperação de nascentes aterradas da região, 
como forma de manutenção e ampliação da Fauna 
local (onde bebem os nossos pássaros?). 
C - Zelar pelo meio ambiente da região: 
- Coleta e destinação do lixo e entulho. 
- Coleta seletiva e separação do lixo. 
- Despoluição dos Rios Pirajussara e Pinheiros, 
evitando-lhes a destinação de esgoto e detritos. 
D - Verificar a destinação adequada de restos de 
feiras e eventos na região. 
Élio Jovart Bueno Camargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Maria Angelica C de Oliveira, 
Gestora Publica de formação, Educadora 
Socioambiental. Militante e Ativista da Carta da 
Terra, Agenda 21, ODMs, Agenda 2030 dos ODS 
desde 2015. Membra do CADES Butanta 
2018/2020 com mandato prorrogado 2021 

Daniela Alvarez Negreiro 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou moradora do Butantã desde criança e sei da 
importância de projetos voltados para o meio 
ambiente. Inclusive, com crianças, ensinando 
desde cedo a preservar. 

Letticia Rey 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo articular as atividades em defesa do meio 
ambiente à demais políticas públicas sociais e 
urbanas da Subprefeitura em questão, buscando a 
construção de um cenário de políticas 
intersetoriais e intersecretariais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierangela 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo contribuir com projetos relativos ao meio 
ambiente, tais como reciclagem, 
reaproveitamento, projetos quantos a questão do 
ar, e principalmente, na áreas verdes da cidade 
 

Paula Vergotti Kutxfara 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu, Paula Vergotti Kutxfara, venho por essa carta 
me candidatar ao Cades Butantã. Sou 
nutricionista e atuo na educação, e 
frequentemente observo a necessidade de um 
maior conhecimento e engajamento na área de 
educação ambiental nas diferentes faixas etárias. 
Sou uma pessoa muito interessada e tenho uma 
grande paixão pela área de meio ambiente e 
sustentabilidade, além de ser motivada a um 
novo sentido relativo às questões sócio-
ambientais de nosso bairro. 

Alex Fukumura da autoescola 
Pinheirense 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Reciclagem de lixo residencial, conscientização e 
educação da população para tratar desse tema 
tão importante para o meio ambiente e a 
sociedade... para onde vai esse lixo? Dá para 
reduzir esse consumo? Esse lixo é lixo mesmo? 
Geração de renda com lixo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Alejandro Suarez 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome e Enrique Alejandro Suarez , moro no 
distrito raposo tavares desde 1994 , participei nos 
anos 80 do Grupo Seiva de Proteção da Natureza 
( da Cacilda Lanusa ) e outros grupos pioneiros da 
época em ecologia aqui em São Paulo . Nestes 
últimos anos venho participando do coletivo 
Organicosimples , sito no jardim rosa maria , e 
que se dedica a difundir e implantar a 
agroecologia urbana e outras praticas 
socioambientais no local de moradia . A minhas 
propostas a serem trabalhadas no CPM e a 
ampliação da participação civica do conselho , e a 
implementação negociada e parceirizada entre 
ongs e subprefeitura das politicas públicas e leis 
ambientais já existentes no município , em 
especial a do Plano Municipal de Estímulo a 
Agricultura Agroecológica . 

Mila Maluhy 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Mila Maluhy, fotografa, com graduação em 
Biologia (Mackenzie) e pós graduação em Gestão 
Ambiental (SENAC). Finalizando o curso Advocacy 
para a Agenda 2030 da ACT Advocacy Social. Faço 
parte do Fórum Verde Permanente de Parques e 
Praças, da FADS (Frente Ampla Democrática 
Socioambiental) e Coalizão Pelo Clima. Tenho 
como temas de interesse o melhor 
aproveitamento de áreas verdes para uso da 
comunidade com hortas comunitárias, 
compostagem e espaços para educação 
ambiental, com ênfase no descarte apropriado 
dos resíduos sólidos; maiores cuidados com os 
parques e praças já implantados e estudos para 
implantação de novos, como o Parque Linear 
Caxingui; proteção das nascentes e limpeza dos 
córregos da região e fortalecimento de espaços 
de cultura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airton Cerqueira Leite 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Estou me candidatando ao CADES/Butantã 
porque sou geógrafo, portanto, dominando 
conhecimentos sobre meio ambiente e também 
porque já participei em 2016-2018 como membro 
do CADES/BT 

Ivanildo de Oliveira Junior 

CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu, Ivanildo de Oliveira Junior, presidente da 
União de Moradores da Favela do Jardim 
Colombo há 11 anos (2008 até 2012 e 2014 até o 
presente momento), além disso fui vice 
presidente de 2004 a 2008. Também sou 
conselheiro da UBS do Jd. Colombo e, em 2008 
participei do Conselho Municipal Participativo. 
Gostaria de tratar nas reuniões as questões de 
saneamento básico, a obra de reurbanização que 
está acontecendo no Jardim Colombo e também 
discutir futuros para o terreno conhecido como 
Nova República, propor a construção de uma 
horta orgânica nesse espaço, em que haja 
envolvimento da população e participação 
ativa dos residentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adilson Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu me chamo Adilson de Jesus Pereira, tenho 37 
anos sou formado em Educação Física. 
Atualmente trabalho em um CCA que atende 
famílias com algum tipo de vulnerabilidade, na 
minha especialidade dentro da educação física 
trabalho com as crianças através do esporte o 
fortalecimento de vinculo e a convivência. 
Nasci e fui criado na região do Butantã, onde 
tenho a apropriação do território conhecedor de 
muitas pessoas e dos pontos positivos e negativos 
em relação ao nosso Meio Ambiente. 
Falando um pouco da minha candidatura, sei que 
posso ajudar muito com ideias futuras para um 
bom desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz para nossa região. 

Sérgio Correa (retirou 
candidatura) 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Morador da Zona Oeste desde os anos 80, sou 
jornalista, oriundo da área de Economia e com 
mestrado em Jornalismo Digital. Atuo, há 30 
anos, em questões de Políticas Públicas. Trabalhei 
como coordenador estatístico do Datafolha 
conduzindo levantamentos e organização de 
dados de governos federal, estaduais e 
municipais. E em assessorias de comunicação em 
temas de Políticas Públicas. Mediador de conflitos 
(certificado pelo TRF3), atuei em questões 
relativas à mediação socioambiental. A cidade de 
São Paulo precisa de maior participação de seus 
cidadãos em questões urbanas. Minha proposta 
de participação no Cades buscará reunir esta 
experiência e trabalhar com valores de 
transparência, buscando incrementar uma 
participação ampla e horizontal. Em suma, 
pautando-me pela democracia participativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

CADES Ipiranga  - Eleição 2021 

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 
pegada participativa 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 p
moradores. 

Marina de Carvalho
CARTA DE INTENÇÃO 

Relações Publicas por formação, percebo a importância 
da presença da sociedade contribuindo com ideias
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 Publicida
Propaganda na cidade de Santos onde morei durante 
toda a vida antes de vir para SP. São Paulo 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 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 i
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!
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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 bem-
estar 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 meio-
ambiente. 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 
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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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CADES Mooca 

Danilo Bifone (Muda Mooca) 
CARTA DE INTENÇÃO 

Danilo Bifone é advogado, formado pela Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco - USP, Servidor Público 
Federal e fundador do Muda Mooca, grupo que planta 
árvores voluntariamente nas calçadas da região, além de 
realizar melhorias em praças espaços públicos. Morador 
da Mooca desde que nasceu, Danilo nunca se conformou 
com ausência de verde no bairro que tanto ama. Ao 
invés de cruzar os braço, decidiu arregaçar as mangas e 
passou a plantar árvores voluntariamente. Sempre 
seguindo à risca a legislação municipal, sobretudo em 
relação à largura das calçadas e na escolha das espécies 
apropriadas à arborização urbana, Danilo Bifone se 
tornou uma referência no ativismo ambiental paulistano. 
Como conselheiro do Cades Mooca, Danilo Bifone 
pretende continuar o seu trabalho em defesa do meio 
ambiente, estreitando os laços com a municipalidade, 
além de cobrar soluções para antigos problemas de 
zeladoria que se arrastam há muitas gestões. 

 

André Mattos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Andre Pereira de Souza de Mattos , brasileiro, Casado, consultor 
de imoveis venho por meio desta apresentar minta carta de 
intenções para concorrer ao Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável (CADES Mooca) como representante 
da sociedade civil. Manifesto aqui meu desejo de colaborar em 
continuar atuando neste conselho em pró ao desenvolvimento 
sustentável de nossa região e contribuir para a melhoria do meio 
ambiente e da qualidade de vida dos nossos moradores, 
manifestando sempre em, trazer para o conselho as questões e 
interesses dos moradores dos bairros atendidos, participar 
ativamente nas reuniões do conselho para resolver os problemas e 
atender as demandas relacionadas ao meio ambiente em nossa 
região; Colaborar para o desenho de alternativas e soluções para as 
inúmeras questões ambientais como: ocupação de solo, coleta 
seletiva do lixo; arborização urbana; parques e praças, manutenção 
do verde, entre outras; Sendo assim, para garantir que as 
necessidades e direitos dos moradores da região sejam 
atendidas, firmo meu compromisso com a importante iniciativa 
da formação deste conselho. ANDRE PEREIRA DE SOUZA DE 
MATTOS (11)(******) e-mail: (******) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Pereira Gomes 
CARTA DE INTENÇÃO 

Desenvolver na instituição e no entorno um trabalho 
participativo com ações voltadas ao Meio Ambiente 
articulada com parceiros, equipamentos sociais 
regionais, poder público, comunidade, famílias, 
atendidos e mídias. Construir rede de parceiros atuantes. 
Engajar a comunidade do Tatuapé nos projetos de meio 
Ambiente do Lar Sírio. Melhorar a qualidade da vida 
humana, promovendo o respeito à natureza com o 
compromisso de ampliar as áreas verdes da instituição e 
do entorno. 

 

Samuel Cortez 
CARTA DE INTENÇÃO 

A fim de fazer uso do direito da participação popular no 
planejamento, gerenciamento e fiscalização do meio 
ambiente na cidade, bem como contribuir na discussão 
das políticas públicas socioambientais de forma 
consultiva, declaro meu interesse na candidatura ao 
Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz (CADEs) da subprefeitura da 
Mooca. Como principais propostas aponto: (1) auxiliar na 
preposição e avaliação de medidas locais que 
proporcionem o desenvolvimento sustentável, 
articulando aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável-ODS; (2) ser ponto de referência para a 
população local quanto a consulta a pauta ambiental; (3) 
promover ações locais de conscientização ambiental, 
tendo como principais vertentes a arborização urbana, 
gerenciamento de resíduos, meliponicultora urbana, 
fauna urbana e outros; (4) auxiliar de forma local a 
implantação do Plano Municipal de Arborização urbana e 
Plano Municipal da Mata Atlântica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heloisa Helena Alons
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Mestre em Psicologia, psicóloga e Acupunturista e 
compreendo que a relação do ser humano e seu 
ambiente seja um espaço gerador de uma situação de 
saúde ou doença. O cuidado com a pessoa passa pelo 
cuidado com o ambiente no q
dos cuidados com a saúde, a prevenção deveria ser 
importante e os cuidados com o meio ambiente fazem 
parte desse rol de cuidados. O meio ambiente deve servir 
às pessoas e à coletividade e não aos interesses 
financeiros de organizações ou de alguns poucos.

 

Thiago 
CARTA DE INTENÇÃO 

Arquiteto, Morador da Mooca, Ativista, Voluntário em 
Plantios pelas calçadas e praças de nossa cidade, 
responsável pelo Projeto da Praça Daniel Bifone e 
Manutenção dela, Propositor de Jaridins de Chuva pelo 
Bairro busco junto ao CADES amplair a discussão d
verde pela região, melhorar cada vez mais a qualdiade de 
vida de nossos vizinhos, avançar na implantação de uma 
Mooca mais verde, mais saudável e agradável para seus 
habitantes, diminuir a ilha de calor em que se 
transformou nossa região cada vez mais ár
aproximar o poder público e as demandas por um bairro 
mais humano como nossa região merece.

 

Thelma 
CARTA DE INTENÇÃO 

Saudações! Meu nome é Thelma, atuo na rede pública de 
saúde mental há 16 anos. Sei do impacto positivo que 
uma cidade mais verde pode trazer para a cidade como 
um todo. Desejo atuar no Cades contribuindo não só 
para ampliação de áreas verdes e espaços públ
convivência, que serão ainda mais necessários no pós
pandemia, mas também trabalhando para questões 
relacionadas ao combate à poluição, sustentabilidade e 
outras questões que agreguem maior qualidade de vida à 
região. 

Heloisa Helena Alonso Capasso 

Sou Mestre em Psicologia, psicóloga e Acupunturista e 
compreendo que a relação do ser humano e seu 
ambiente seja um espaço gerador de uma situação de 
saúde ou doença. O cuidado com a pessoa passa pelo 
cuidado com o ambiente no qual está inserida. No caso 
dos cuidados com a saúde, a prevenção deveria ser 
importante e os cuidados com o meio ambiente fazem 
parte desse rol de cuidados. O meio ambiente deve servir 
às pessoas e à coletividade e não aos interesses 

ações ou de alguns poucos. 

Arquiteto, Morador da Mooca, Ativista, Voluntário em 
Plantios pelas calçadas e praças de nossa cidade, 
responsável pelo Projeto da Praça Daniel Bifone e 
Manutenção dela, Propositor de Jaridins de Chuva pelo 
Bairro busco junto ao CADES amplair a discussão do 
verde pela região, melhorar cada vez mais a qualdiade de 
vida de nossos vizinhos, avançar na implantação de uma 
Mooca mais verde, mais saudável e agradável para seus 
habitantes, diminuir a ilha de calor em que se 
transformou nossa região cada vez mais árida. Por fim, 
aproximar o poder público e as demandas por um bairro 
mais humano como nossa região merece. 

Saudações! Meu nome é Thelma, atuo na rede pública de 
saúde mental há 16 anos. Sei do impacto positivo que 
uma cidade mais verde pode trazer para a cidade como 
um todo. Desejo atuar no Cades contribuindo não só 
para ampliação de áreas verdes e espaços públicos de 
convivência, que serão ainda mais necessários no pós- 
pandemia, mas também trabalhando para questões 
relacionadas ao combate à poluição, sustentabilidade e 
outras questões que agreguem maior qualidade de vida à 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jane Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Jane Oliveira, 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 – MOOCA, 
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, 
Corredores Polinizadores, Poluição(sonora, do ar, de 
água, 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, conscientização, ações solidárias, etc 
Sp, 27/06/2021. Jane Oliveira 

Coppe 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta de intenções e propostas Candidato: João Carlos 
Coppe Formação: Tecnólogo e Pedagogo Morador do 
Tatuapé. Experiência com meio ambiente: trabalhei na 
implantação da ISO 14001(Gestão Ambiental) em uma 
escola profissionalizante da região. PROPOSTA: Melhorar 
a disseminação da cultura ambiental Em parceria com a 
Diretoria de educação, criar nas escolas municipais, 
comitês de disseminação de ações ambientais. Preparar 
alunos dos últimos anos para palestrar sobre o tema para 
alunos de anos iniciantes, procurando identificar dentre 
eles, alunos com perfil para dar continuidade a este 
trabalho nos anos seguintes. Ter um docente na 
instituição que coordene o trabalho para que se torne 
perene. Municiar este docente e comitê com 
informações atuais sobre o desenvolvimento e novidades 
na área ambiental, bem como, as ações que têm sido 
realizadas na região. Entendo que essa ação, vai ao 
encontro da Agenda 21, A3P e cultura de paz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Catelan 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ricardo Catelan é formado pela Universidade São Judas 
em Comunicação Social e Pós-Graduado pela FAAP em 
Gerente de Cidades. Nascido na Mooca e morador há 
mais de 20 anos, atua voluntariamente no Muda Mooca. 
Preocupado com a questão ambiental, pretende atuar 
com trabalhos em defesa do meio ambiente, plantando 
árvores, conscientizando as pessoas, conservando 
ambientes públicos e também cobrando soluções para 
problemas de zeladoria do bairro. 

 

Claudia Elizabete da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Claudia é Bacharel em Direito, formada pela 
Universidade Federal de Pelotas. Já integrou diversos 
Conselhos Municipais como conselheira governamental 
entre 2014 e 2017, dentre eles foi Conselheira de Direito 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, Conselho Municipal da Assistência Social, como 
Secretária Executiva e Comitê da População de rua, além 
de ter participado da Elaboração do Plano Municipal 
Contra o Trabalho Escravo. Participa do Grupo Ambiental 
Muda Mooca e é uma das fundadoras do Bloco Fluvial do 
Peixe Seco, coletivo que enfoca, principalmente, a luta e 
conscientização dos rios de São Paulo, contra a 
canalização. Pretende participar ativamente pela 
manutenção dos direitos básicos da cidadania, pela 
preservação da Flora e Fauna urbana, além de ser 
contrária à privatização dos bens essenciais para a 
preservação da vida humana, assim como a água e a 
energia. A acessibilidade e as calçadas também são 
objetivos essenciais. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Barbara Panseri 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou a Barbara Panseri, 29 anos, moradora do Belenzinho 
e presidente do movimento Ecotrabalhismo. Fui 
candidata a vereadora em 2020 trazendo como pautas 
no debate eleitoral a importância de falarmos do 
desenvolvimento sustentável, da importância do meio 
ambiente, da redução das desigualdades e da saúde 
mental. Milito na área ha muitos anos e quero fazer 
parte do Conselho para pautar temas como a 
importância de políticas públicas de estímulo à hortas 
urbanas, estímulo à agroecologia, fortalecimento da 
economia solidária de modo geral (e da economia 
solidária conectada à saúde mental e ao trabalho dos 
CECCOs). Me interessa pensar o desenvolvimento da 
região da Mooca a partir das vocações, demandas e 
oportunidades do território, e a partir do envolvimento 
de quem mora e trabalha por ali. Não podemos esquecer 
que temos nessa subprefeitura bairros diversos entre si, 
mas que precisam de um olhar atento para os temas de 
interesse citados aqui. 

Renato Crestincov 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou guia de turismo na cidade de São Paulo e procuro 
trazer questões ambientais no meu trabalho, pois 
acredito no turismo como forma de conhecer a natureza 
e entender o nosso lugar no espaço. Atualmente estou 
concluindo mestrado em letras na USP e também estudo 
a língua Guarani Mbya, língua indígena falada ainda hoje 
na cidade de São Paulo. Também trabalho 
desenvolvendo o turismo junto com os Guarani no 
Jaraguá e sou voluntário do Muda Mooca, grupo que há 
12 anos planta árvores voluntariamente nas calçadas da 
região seguindo a legislação municipal e realiza 
melhorias em espaços públicos. Como conselheiro do 
Cades Mooca, pretendo criar conexões no sentido de 
construir uma região sustentável, regenerativa e para as 
pessoas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario de Gouvea Franco Filho 
CARTA DE INTENÇÃO 

meu interesse em ser candidato ao conselho e colaborar 
na preservação,conservação, recuperação e melhoria ao 
meio ambiente dos bairros de São Paulo alem de outras 
participações entre ações sociais tentando formular e 
implementar ações visando atender as Politicas Publicas 
de nosso Municipio alem de outras atividades que 
poderei contribuir para um desenvolvimento sustentavel 
em nosso municipio. Sou Mario Gouvea Franco formado 
na are de meio ambiente na UNICID e trabalhei durente 
30 anos na CAIXA ECONOMICA FEDERAL onde participei 
de um projeto interno reduzindo 150 toneladas de 
papel/mes e hoje sou menbro da SAB(Sociedade Amigos 
do Belem) desenvolvendo o Projeto de Horta Urbano 
para fins educacionais entre crianças e adultos 

 

Baruch 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ao excelentissimo vosso prefeito minhas estimacoes 
,venho agradecer elogiar o belo trabalho em prol de toda 
a nossa regiao já agradecendo pela honra concedida 
minha proposta como menbra do conselho anterior 
participativo obter mais melhorias a nossa comunidade 
que abrangera beneficios a toda a sociedade. 

Fazzio Lobão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu objetivo principal é continuar os trabalhos de 
sustentabilidade, proteção do meio ambiente e cultura 
de paz, que já venho realizando a 2 anos no Cades 
Mooca como conselheiro. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rute Cremonini 
CARTA DE INTENÇÃO 

À 
Comissão eleitoral 
Eleição Unificada CADES Regionais 
Apresento minha candidatura à Conselheira Regional 
de Meio Ambiente com a intenção de representar os 
moradores e trabalhadores da Mooca na proposição e 
construção de políticas públicas relacionadas à 
sustentabilidade local e global. Fui servidora pública 
municipal e durante minha atividade trabalhei na 
execução das políticas públicas relacionadas à 
Educação Ambiental e Participação na Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Atualmente 
estou vinculada à sociedade Amigos do Belém atuando 
na implantação da Horta Urbana, Feira Orgânica, 
Zeladoria do Bairro com o objetivo de ampliar a 
qualidade de vida dos moradores. Em sendo eleita 
pretendo apresentar propostas com os temas: 
Arborização, Coleta Seletiva de Resíduos, Educação 
Ambiental e Segurança Alimentar por meio de Hortas 
Urbanas comunitárias e cuidado com os animais 
domésticos, sobretudo os abandonados. 

Maria Regina Grilli 
CARTA DE INTENÇÃO 

Considero de grande importância a participação da sociedade 
civil nas ações junto do poder público, principalmente 
voltadas ao meio ambiente e cultura de paz, por isso volto a 
me candidatar a um cargo de conselheira no CADES MOOCA, 
para colaborar nessas ações! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Lacasa Alias Archiná 
 

CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Henrique Lacasa, sou graduando em 
Ciências Biológicas e me interesso pela área do Meio 
Ambiente, em especial no que diz respeito à políticas 
públicas em prol da sustentabilidade ambiental. Como 
membro do Conselho pretendo contribuir 
positivamente com a região onde resido, mas também 
com a Cidade de São Paulo, uma vez que cada espaço 
público de sustentabilidade influencia globalmente. 
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Diego Ramos Lahoz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Continuarei como no primeiro mandato incentivar 
grupos de plantio de árvores nativas de mata atlântica, 
hortas urbanas, pequenas florestas, jardins de chuva e 
corredores polinizadores. Todas estas ações sempre 
terão como maior objetivo educar e ampliar olhares 
para uma cidade mais verde, coletiva e sustentável. 

 

Helena Napoleon Degreas 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou arquiteta e urbanista, professora universitária e 
pesquisadora na nas áreas de urbanismo e paisagismo 
há anos. Atualmente, escrevo sobre cidades e 
ambiente para um jornal apontando problemas e 
soluções nas questões que afetam o cotidiano dos 
cidadãos. Pretendo colaborar nos assuntos vinculados 
à melhoria da qualidade dos espaços públicos nas 
questões de mobilidade não motorizada e mobilidade 
reduzida (a pé, bicicletas e cadeiras de roda em 
calçadas e travessias), nas questões ambientais com 
ênfase em arborização, ajardinamento viário (sistemas 
de biorretenção das águas, como exemplo, jardins de 
chuva) e melhoria das condições de manutenção dos 
espaços de vida da população. 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Vlad Udiloff 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou conselheiro do Cades Pinheiros e desejo me 
reeleger novamente para dar continuidade aos 
trabalhos suspensos, principalmente, pela pandemia. 
Pertenço à um Grupo de Trabalho Áreas Verdes da Vila 
Jataí, onde um dos principais trabalhos voluntários 
desenvolvidos lá é a implantação/manutenção de 
composteiras termofílicas comunitárias em praças 
públicas. Outro trabalho importante, suspenso, plano 
piloto de registro e laudo técnico sobre a saúde das 
árvores de determinadas ruas da região como 
preventivo de eventuais quedas e desnecessárias 
retiradas de exemplares saudáveis. 

 

Celina Cambraia Fernandes 
Sardao 
CARTA DE INTENÇÃO 

Atuo como conselheira suplente do Cades Pinheiros e 
pretendo se me reeleger, apoiar as acoes de 
conservacao do meio ambiente: - plantio de arvores 
nativas - rotatorias verdes - canteiros nas calcadas 
com captacao de aguas das chuvas para ajudar a 
drenagem - pontos de coletas das lampadas 
fluorescentes grandes - solicitar aumento das lixeiras 
nas ruas e avenidas (mapear as mais necessarias) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaucia 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Glaucia Maria Machado Santelli, Bióloga, Mestre e 
Doutora pelo Instituto de Biociencias, USP. Considero 
de suma importância a participação dos munícipes nos 
conselhos municipais. Como bióloga, educadora e 
residente em São Paulo desde 1964, conhecendo as 
características de nossa região, posso contribuir com a 
prefeitura tanto no diagnóstico de problemas como na 
proposta de soluções viáveis. Considerando a 
importância cada vez maior da preservação da 
qualidade de vida neste município nosso foco principal 
é a proteção do verde representado tanto pela 
arborização urbana como pela chamada “floresta” 
periférica, tendo em vista sua interação com a fauna 
associada. Mais especificame
importância da preservação do verde já existente, 
planejamento para seu manejo cada vez de melhor 
qualidade, e viabilização da intensificação de plantio. 
Realização de atividades educativas que estimulem os 
munícipes das várias faixas etá
programas, pela conscientização da necessidade de 
melhoria da qualidade de vida.

Leila Maria Vendrametto
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou conselheira do Cades Pinheiros e desejo me reeleger 
novamente para reinciar
participação democrática na agenda socioambiental, para 
a garantia da governança e escuta da comunidade. 
Doutoranda em Ciência Ambiental no PROCAM/IEE/USP, 
graduada em Comunicação Social (2007), Geografia (2015) 
pela PUC-SP e especialista em Ecologia, Arte e 
Sustentabilidade pela UNESP (2011). Atualmente sou 
coordenadora de articulação social, no projeto Urbanizar, 
pelo Instituto Alana e fundadora do Organicidade 
Educação e Comunicação Socioambiental. Sou conselheira
no Conselho Consultivo da APA da várzea do rio Tietê 
(CCAPAVRT) - biênios 2018/ 2020 e 2020/ 2022 e 
coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental 
(CTEA - CCAPAVRT). Os meus eixos de atuação são: 
educação ambiental; mobilização infanto
baseadas na natureza; e a governança participativa.
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Flávio Scavasin 
CARTA DE INTENÇÃO 

Em dois momentos diferentes fui diretor do Parque 
Villa-Lobos, sendo que no primeiro período 
conseguimos a duplicação de sua área, inúmeras 
atividades culturais e desportivas, tornando-se o 
primeiro parque totalmente acessível provavelmente 
em todo o Brasil. Além disso, tornou-se  referência na 
área ambiental, tanto no manejo de áreas verdes, 
como com relação a todas as iniciativas nessa área que 
tomamos, que tiveram bastante visibilidade e 
projeção. Sou atuante e um dos idealizadores do 
Coletivo das  Vilas Beatriz, Ida e Jataí, responsável, de 
forma coletiva, por atuações ambientais na 
perspectiva de Ecobairro, como composteiras 
comunitárias, jardins de chuva, eventos lixo zero, 
preservação do córrego das Corujas, além de ser 
atuante em movimentos de bairros, sendo um dos 
condutores do movimento #PorDoSolSemCerca. 
Pretendo ajudar com a minha experiência e vontade 
que toda a região de Pinheiros possa evoluir em 
questões ambientais em todas as suas nuances. 

 

Pedro Torres 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Pedro Torres Ferreira da Silva, bacharel em Gestão 
Pública, tenho interesse em contribuir para a melhoria 
das condições socioambientais da cidade de São Paulo 
e para a redução das desigualdades. Tenho objetivo de 
atuar com base na Agenda 2030 e contribuir para que 
os ODS (e suas metas) sejam implementados na 
cidade. Entendo o Conselho como espaço de 
participação da sociedade civil, e desejo contribuir 
para que a cidade de São Paulo enfrente os efeitos das 
mudanças climáticas, reduzindo desigualdades 
socioambientais, amplie o acesso aos serviços 
públicos, com reflexos positivos para o ambiente e 
todas as formas de vida. Não obstante, irei atuar 
respeitando princípios que me são caros, como o 
respeito à equidade, não praticar a intolerância e o 
preconceito, e buscar sempre o diálogo e a construção 
de consensos. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Amadeu Batista 
Bragante 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Marina Amadeu Batista Bragante, psicóloga, tenho 
interesse em contribuir para a melhoria das condições 
socioambientais da cidade de São Paulo e para a 
redução das desigualdades. Atuo com politicas 
publicas desde 2005 e, como conselheira, quero atuar 
com base na Agenda 2030 e contribuir para que os 
ODS (e suas metas) sejam implementados em SP. 
Precisamos nos preparar para enfrentar os efeitos das 
mudanças climáticas, reduzindo vulnerabilidades, 
ampliando o acesso aos serviços públicos e à 
infraestrutura, com reflexos positivos para o ambiente 
e todas as formas de vida. Além disso, me disponho a 
atuar com respeito à equidade, não praticar a 
intolerância e o preconceito, e fortalecer o dialogo em 
nossa cidade. 

 

Ester Loewenstein 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu moro na mesma casa no Jardim Paulistano desde 
1986. Passei a escritura um mes antes da aprovação 
do decreto de tombamento do jardins pelo órgão 
estadual. Alguns meses em seguida foi aprovado 
também o tombamento pelo órgão municipal. O 
decreto a meu ver, na origem pouco entendido em sua 
magnitude de preservação ambiental, foi base para 
outros bairros na cidade. Hoje é palavra de ordem. Já 
fiz parte de 4 associações de bairro, uma das quais 
responsável pelo tombamento ambiental. Participei 
durante anos do Conseg Itaim. Os moradores ficam, as 
gestões se sucedem. A representação da sociedade 
civil no manejo da gestão da cidade é uma obrigação 
do cidadão. Aqui vivemos e nossa colaboração se faz 
necessária para a interlocução de demandas. Por essa 
razão postulo minha candidatura a este Conselho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bárbara Pereira Barroso 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me formei em Relações Internacionais pela ESPM com 
foco em relações governamentais pois sempre me 
interessei pela dinâmica entre o público e o privado e 
possuo curso de extensão pela FGV de Práticas de 
Gestão Empresarial Sustentáveis. Trabalhei por um 
ano na equipe de Desenvolvimento Sustentável da 
Braskem, onde gerenciei projetos de investimento 
social privado nas áreas de reciclagem e educação 
ambiental. Hoje faço parte do time de ESG (Meio 
Ambiente, Social e Governança) e Investimento de 
Impacto do banco BTG Pactual, ajudando a 
desenvolver produtos financeiros que gerem impacto 
social e ambiental positivo. Com a ideologia de pensar 
globalmente para agir localmente, gostaria de trazer 
para a comunidade projetos e iniciativas que 
enderecem grandes problemas que vivemos nos quais 
as soluções passam pela atitude de todos como coleta 
e descarte correto de lixo, utilização de fontes 
renováveis de energia e educação e conscientização 
ambiental. Muito obrigada pela confiança! 

 

Valéria Sanchez 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta de intenção para Conselheira do CADES 
PINHEIROS 
Valeria Sanchez Silva, psicóloga, e mestre 
em.psicanálise. Membro da Diretoria da BIVACORD - 
Associação dos Moradores da Vila Cordeiro. ( 
ecobairro amigo do idoso). Proponho dar continuidade 
a gestão anterior com o compromisso de ajudar a 
promover, implantar e estender o ecobairro de 
Pinheiros para a região Brooklin/ Vila Cordeiro. Na 
prática criar rotatórias verdes, plantio r manutenção 
do verde, atenção a saúde das árvores seguindo o 
(PIOMA) Plano intensivo de manejo arbóreo. Adoção e 
cuidados com as praças. Estimular a ocupação do 
espaço público Vizinhança Solidária, na intenção de 
melhorar a cidadania, em qualidade de vida, saúde, 
segurança e lazer para todos e todas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana de Freitas Leal 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Juliana e cresci no bairro da Vila Madalena. 
Faz 26 anos, dos quase 31 que tenho, que moro aqui e 
já vi muitas mudanças ocorrerem no bairro: boas e 
ruins, justas e injustas. Acredito que no papel de 
cidadãos temos que participar efetivamente dos 
debates e escolhas políticas de nosso bairro, nossa 
região, estado e país. Tendo nascido na década de 
1990 eu consegui ver os efeitos de uma política que 
pouco levou em consideração o meio ambiente. Em 
meio a tudo isso conseguimos ver muitas pessoas na 
luta contra a destruição da natureza e pensando e 
praticando ações que nos integre de maneira 
sustentável ao meio ambiente em nossos bairros. A 
ideia de se estar no CADES é trazer opiniões, projetos 
legais que acontecem, debates, opiniões de outros 
munícipes e pensar políticas não só de curto prazo, 
mas também de longo prazo. 

Indrid Person 
CARTA DE INTENÇÃO 

Com olhar focado nas áreas verdes e em práticas 
sustentáveis, proponho acompanhar as reuniões do 
Conselho, articulando junto a Associações de bairro e 
moradores as melhores ideias para promoção de 
melhorias concretas em nossa região! Meu nome é 
Ingrid, sou formada em Relações Internacionais pela 
PUCSP e moradora do bairro Vila Cordeiro desde que 
nasci. Faço parte da Vivacord e conto com seu apoio 
para construirmos juntos a São Paulo que queremos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Eduardo Franco Vicente
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Eduardo, sou formado em Engenharia 
Elétrica e tenho interesse em matéria de meio 
ambiente e responsabilidade
anos, tendo partipado de projetos privados de 
investimento e desenvolvimento de mercado externo 
para produtos organicos brasileiros, assim como 
projetos d eaopio e agricultura familiar na região 
metropolitana da cidade de São
cidade de São Paulo tem um potencial incrivel de 
vanguarda em redução de pegada de carbono, 
podendo ser referencia para demais cidades do Brasil 
em busca de uma nação mais sustentável. Acredito em 
uma maior apoio a cadeia
familiar nas fronteiras da cidade a fim de suprir a 
demanda da região em hortaliças e frutas. Acredito
também numa evolução no projeto alimentar da 
primeira infancia da prefeitura atra'ves dessa mesma 
rede de agricultura familiar.

Isaura Leite 
CARTA DE INTENÇÃO 

Caro Senhores 
Em toda minha vida, como cidadã que habita a 
cidade , tenho preocupações com o meio ambiente. 
A nivel individual como a 
atitudes 
sustentavelmente.Individualmente faço reuso da 
água ( coleto água do banho e da máquina para
lavar chão ou no vaso sanitário; separo material 
orgânico para compostagem e separo resíduos 
sólidos para reciclagem. Percebi
que, estando incerida num bairro, numa cidade, 
como arquiteta que gosta e conhece 
plantas,sistemas de agricultura orgânicas, assumi 
pessoalmente algumas praças para cuidados ( 
rotatória Natinhgui e Praça triangular Rua Pascoal
Vita) . Entrei para alguns coletivos de c
Praças do entorno os ECOVOLUNTÀRIOS POR AÌ 
(cuidamos das praças e
matos, adubamos, pintamos guias etc ). Participo 
do coletivos de trocas e Doações (Vilas Beatriz, Jataí 
e Ida) (Buynothing) onde promove a cooperação e 
companherismo da vizinhança. No Cades trarei a 
moeda local 

Eduardo Franco Vicente 

Me chamo Eduardo, sou formado em Engenharia 
Elétrica e tenho interesse em matéria de meio 
ambiente e responsabilidade social há mais de 10 
anos, tendo partipado de projetos privados de 
investimento e desenvolvimento de mercado externo 

produtos organicos brasileiros, assim como 
projetos d eaopio e agricultura familiar na região 
metropolitana da cidade de São Paulo. Acredito que a 
cidade de São Paulo tem um potencial incrivel de 
vanguarda em redução de pegada de carbono, 

ser referencia para demais cidades do Brasil 
em busca de uma nação mais sustentável. Acredito em 
uma maior apoio a cadeia de produção agricola 

ar nas fronteiras da cidade a fim de suprir a 
demanda da região em hortaliças e frutas. Acredito 
também numa evolução no projeto alimentar da 
primeira infancia da prefeitura atra'ves dessa mesma 
rede de agricultura familiar. 

 

Em toda minha vida, como cidadã que habita a 
cidade , tenho preocupações com o meio ambiente. 
A nivel individual como a nível coletivo numa 

 de viver 
sustentavelmente.Individualmente faço reuso da 
água ( coleto água do banho e da máquina para 
lavar chão ou no vaso sanitário; separo material 
orgânico para compostagem e separo resíduos 
sólidos para reciclagem. Percebi posteriormente 

incerida num bairro, numa cidade, 
como arquiteta que gosta e conhece 

agricultura orgânicas, assumi 
pessoalmente algumas praças para cuidados ( 
rotatória Natinhgui e Praça triangular Rua Pascoal 
Vita) . Entrei para alguns coletivos de cuidados com 
Praças do entorno os ECOVOLUNTÀRIOS POR AÌ 
(cuidamos das praças e rotatórias, retiramos o 
matos, adubamos, pintamos guias etc ). Participo 
do coletivos de trocas e Doações (Vilas Beatriz, Jataí 

Ida) (Buynothing) onde promove a cooperação e 
mpanherismo da vizinhança. No Cades trarei a 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Wilheim 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ana Maria Wilheim, 63 anos, socióloga. Nascida nas 
Perdizes em 1957 e moradora de Pinheiros hà 35 
anos. Dediquei minha vida profissional às políticas 
públicas de defesa dos direitos das mulheres, das 
crianças, e às questões socioambientais. Nos anos 80 
trabalhei como assessora parlamentar de Vereadora 
feminista na cidade de SP onde secretariei uma CEI 
sobre a situação da rede, recém criada, das creches 
da cidade. Fui coordenadora de Creche do Conselho 
Nacional da Mulher no período da Constituinte de 
1988. Fui Diretora da Fundação Abrinq pelos Direitos 
da Criança de 1990-2005. Entre 2010-2012 fui 
Diretora do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente. 
Fiz Mestrado em Desenvolvimento Sustentável na 
FIAFEA. 
Fui assessora do Subprefeito da Sé entre 2013-2014 
tendo secretariado o CADES Sé e coordenado o 
programa de integração das políticas sociais naquele 
território. Quero trabalhar pela educação ambiental 
em Pinheiros e por uma comunicação mais 
mobilizadora por cuidados. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CADES  SÉ  – Eleição 2021 

Bruna Coronato Bortoletto 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou a Bruna Coronato Bortoletto, sou prof de artes 
e Yoga para crianças. Eu gostaria de participar para 
melhorar a cidade e o bairro nas praças, praticas 
sustentaveis, reciclagem, compostagem, hortas 
urbanas, tudo que for melhor para a qualidade de 
vida das pessoas. 

 

Rejane Mari Peixoto Nunes 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Rejane Nunes, declaro minha intençao de 
concorrer a eleiçao como conselheira representante 
da sociedade civil, do Conselho de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentavel e Cultura da Paz no 
CADES - SE, conforme edital numero 001/SVMA-
G2021, visando propor, viabilizar e implementar 
melhorias socio-ambientais no bairro que resido, 
com projetos sustentaveis como hortas 
comunitarias, incentivo a plantio e proteçao de 
arvores, jardins de chuvas (visto se tratar de uma 
regiao muito sujeita a alagamentos), cuidado e 
acompanhamento de coleta seletiva de residuos, 
incentivo a compostagem. Cuidados nos parques e 
praças. Enfim, procurar criar açoes solidarias entre 
vizinhos para o desenvolvimento da regiao. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

James Andreas Maier 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou James, Biólogo especialista em Meio Ambiente 
e Educação Ambiental, professor e formador de 
professores em Sustentabilidade e ODS. Coordeno o 
Núcleo de Educação Ambiental da Diretoria 
Regional de Educação Campo Limpo há 6 anos, 
parceiro da Secretaria Municipal da Saúde e da 
Secretaria do Municipal do Verde e Meio Ambiente. 
Tenho experiência como representante dos CADES 
CL e MB como poder público há 5 anos. Morador da 
República há 13 anos, pretendo conduzir o debate 
para um Centro mais sustentável, eficiente e 
acolhedor. 

 

Alberto Milani 
CARTA DE INTENÇÃO 

i) Trabalhar em cooperação com o Subprefeito da 
Sé, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. ii) Mapear, 
especialmente no distrito Consolação, as demandas 
de meio-ambiente, na perspectiva de arborização e 
metas da Prefeitura; do programa da Subprefeitura 
da Sé “Gentilizas urbanas e jardins de chuvas"; iii) 
Ajudar no mapeamento territorial para a aplicação 
de compensações ambientais; a. Estar em conexão 
com os comitês de praças e conselhos gestores de 
parques: iv) Pensar as formas de mitigação da 
poluição sonora e poluição de combustão de 
veículos, especialmente dos ônibus de transporte 
público. v) Considerar, regionalmente, proposições 
para tornar agradáveis percursos de caminhadas até 
parques e praças e sugestões de lazer. vi) Fui 
Conselheiro Municipal da Sé / Consolação por dois 
mandatos, Secretário e Coordenador deste 
conselho. vii) Sou membro associado da Associação 
de moradores Viva Pacaembu por São Paulo; 

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Raphael Gregory Bazílio Lopes  
CARTA DE INTENÇÃO 

Raphael Gregory Bazílio Lopes, 33 anos, diretor de 
escola no CEI Wilson José Abdalla, Bom Retiro, São 
Paulo, SP. Estou me candidatando ao Conselho pois 
vejo nele uma oportunidade de apresentar as 
dificuldades e soluções ambientais encontradas pela 
unidade escolar, bem como da região central, onde 
resido. Uma oportunidade que vislumbro é a 
identificação das necessidades de podas e remoção 
de árvores do entorno das escolas e o plantio de 
espécies nativas nas escolas a partir do trabalho 
educativo e interligação com os viveiros municipais, 
como forma de religar o ser humano ao meio 
ambiente. 

 

Tamiris Luz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Tamiris Luz, declaro a intenção de concorrer à 
eleição como conselheira representante da 
sociedade civil para o Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura 
de Paz - CADES Sé, conforme EDITAL N.001/SVMA-
G/2021, visando representar os interesses da 
sociedade nas demandas presentes nas políticas 
públicas, dialogando com os representantes do 
Poder Público. Utilizar da experiência como 
conciliadora e mediadora, docente e membro do 
Movimento Nacional pelos ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da 
ONU para debater e formular propostas de melhoria 
socioambiental nesta Prefeitura Regional, sobre 
moradia, uso e ocupação do solo, resíduos sólidos, 
educação ambiental, pontos de reciclagem, de 
descarte de lixo eletrônico, pilhas e baterias, entre 
outros. Atuar na prevenção, conscientização e 
combate à degradação ambiental, poluição e no 
treinamento de facilitadores comunitários de 
Cultura de Paz, justiça restaurativa e meios 
alternativos à resolução de conflitos, incentivo ao 
trabalho voluntário e campanhas solidárias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia Vergueiro 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Sophia Vergueiro, candidato-me ao Conselho 
Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura da Sé, 
região que vivo há 26 anos. Além de Técnica em 
Meio Ambiente, Gestora Ambiental (USP), 
graduanda de Gestão de Políticas Públicas (USP) e 
professora de ciências físicas e biológicas na rede 
estadual, atuei em laboratório de pesquisas 
paleoclimáticas, pesquisei por três anos sobre 
energia nuclear e suas aplicações e fui pesquisadora 
do ICESP, e entendo a importância da preservação 
do meio ambiente para a garantia de qualidade de 
vida da população da capital. Como gestora 
ambiental, enxergo muitas potencialidades 
inexploradas na nossa capital em termos de cultura 
de paz e meio ambiente. Essas potencialidades são 
capazes nos garantir mais qualidade de vida e 
garantir dignidade à nossa gente. Por isso 
comprometo-me a ouvir a população e coloco-me à 
disposição do CADES para contribuir efetivamente 
com as demandas ambientais da subprefeitura. 

Vanda da Costa 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Vanda da Costa, 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 – Sé, conforme EDITAL Nº001/SVMA-G/2021. 
Viso propor e implementar ações que tragam 
melhorias socioambientais, como a implantação de 
hortas comunitárias, jardins de chuvas e banheiros 
secos, plantios de árvores e flores, aumento da 
permeabilidade do solo, da capacidade de 
compostagem, coleta seletiva de resíduos sólidos, 
da capacidade de reciclagem, incluindo os catadores 
de materiais recicláveis, dos pontos de coletas de 
óleo, de materiais eletrônicos, pilhas e baterias, 
redução da poluição(sonora, do ar, de água, do 
solo), melhorias em parques e condições climáticas. 
Promover as ações solidárias, e a relação da 
comunidade com o seu entorno, promovendo a 
cultura de não violência, igualdade de gênero, 
combate ao racismo e o fortalecimento das ações 
locais. São Paulo, 29/06/2021. Vanda da Costa 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Lauro Almeida Neto 
CARTA DE INTENÇÃO 

Engenheiro Mecânico e ex. Prof. de Engenharia e 
Desenho Industrial nos anos 90, consultor em 
Eficiência Energética, GD, GDMM, materiais, 
reciclagem, membro da executiva e militante do Eco 
Trabalhismo Capital e Estadual SP, pretendo auxiliar 
e trabalhar pelas questões de sustentabilidade, - 
conscientização - destinação do lixo, RSU, 
compostagem, biodgestão, reciclagem e GD - 
energias renováveis, GD e GDMM, Solar, Gas, 
Biogás, Cogeração - mananciais e matas ciliares, 
segurança hidrica - canteiros de chuva, escoamento 
hidrico e segurança contra inundações - hortas 
coletivas - plantar e cuidar arvores - jardins verticais 
e hortas verticais Estarei a disposição para 
contribuir com conhecimentos técnicos sobre os 
assuntos supra citados. Atenciosamente, Eng. Lauro 
de Almeida Neto 

 

Rosangela Karine da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezados e prezadas, Sou Rosangela Karine da Silva, 
residente da cidade de São Paulo, formada em 
Engenharia Química com especialização em 
Engenharia Ambiental e tenho 10 anos de 
experiência em sustentabilidade. Trabalhei na área 
de sustentabilidade da Natura por mais de cinco 
anos com os temas de mudanças climáticas, 
resíduos e valoração das externalidades. Desde 
2019, trabalho na WayCarbon com projetos de 
mitigação de mudanças climáticas junto a empresas 
e setor público. Em 2020, participei da Construção 
de Cenários de Emissões para elaboração do Plano 
Climático da cidade de São Paulo. Por acreditar que 
o maior retorno para a sociedade é através das 
ações locais, me inscrevo como Conselheira 
Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura e Paz. Estou confiante de que 
minhas experiências me proporcionaram amplo 
conhecimento para trazer contribuições 
significativas à cidade de São Paulo, principalmente 
com atuação em mudanças climáticas. 
Atenciosamente, Rosangela Karine da Silva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima Farinha da Silva Franco 
CARTA DE INTENÇÃO 

Espero que por meio do CADES da Sé consiga ajudar 
a "organização" e aprimorar a região, moro nessa 
região pelo menos há 20 anos, e quero muito a 
melhora da mesma, trabalho com os ODS desde a 
agenda dos ODM e gostaria muito de ver a região 
praticando os ODS e sabendo o que estão fazendo 
em prol da sua cidade, em benefício do Planeta, 
acredito que a união da sociedade civil com o poder 
público, é a união perfeita para aliar com ideias e 
ideais, com práticas sustentáveis e replicáveis. 
Quero muito que o CADES da Sé, bem como a 
cidade de São Paulo seja um exemplo para o nosso 
país. 

 

Cicero Yagi 
CARTA DE INTENÇÃO 

Colaborar em propostas para região central da 
cidade de são paulo nas áreas econômico-social-
ambiental e de governança. Experiencia em 
elaboração de projetos e programas de políticas 
públicas, coletivas e para a sociedade, em 
instituições como Rede Nossa São Paulo, CBCS 
Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, 
Movimento Estadual ODS do Estado de São Paulo e 
Conselho Regional de Economia de São Paulo. 
Proposta de discussão dos assuntos por meio de uso 
de conhecimento, com discussão de problemas, 
com metodologias de diagnósticos, que redundarão 
em definição de objetivos-metas e detalhamentos 
posterior por meio de indicadores de 
monitoramento e avaliação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Gibeli Gomes 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Claudia, formada em Biologia e com pós 
graduação em Ecologia e Gestão Ambiental. Sou 
ambientalista e trabalho com gestão de projetos na 
área socioambiental com comunidades de base, 
especialmente em ambientes urbanos. Trabalhei 
por quase 15 anos em projetos de urbanização de 
favelas, na parte de educação ambiental. Vivo ha 
mais de 30 anos em Sta. Cecília e, por não ter carro 
(por opção) caminho muito pelo bairro / centro de 
São Paulo, o que me permite observar e perceber as 
necessidades das pessoas, as deficiências nos 
serviços ambientais, a manutenção e preservação 
das áreas verdes, a necessidade de requalificar 
espaços públ. a limpeza urbana, etc. Ja fui 
conselheira do Cades Pinheiros. Penso que minha 
experiencia profissional, mas em escala minha 
vivencia como munícipe, que participa de debates 
públicos na área de planej. urbano e socioambiental 
podem contribuir com nosso território, no sentido 
de promover melhor qualidade de vida 

Dr. Rocha 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carlos Rocha, já fui Conselheiro do Meio Ambinte, 
minha intenção é exercer a cidadania através do 
instrumento de participação social. Minha proposta 
é contribuir com conhecimento e ações voltadas à 
defesa do meio ambiente. 

Esper Chacur Filho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou o Esper Chacur Filho, advogado e economista, 
sou conselheiro do CONAR e diretor de empresa de 
comunicação, tenho condições de colaborar com as 
políticas públicas de melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos paulistanos e população flutuante da 
subprefeitura da Sé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cris Palmieri 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Fatima Cristina Faria Palmieri, engenheira, pós 
graduada em Construções Sustentáveis, declaro 
minhas intenções e proposts de trabalho, onde: 
Informo de forma suscinta a minha atuação na 
UGT como participação e representação: 
secretária nacional, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; assessoria da área 
de Sustentabilidade e Formação; comissões, 
comitês e conselhos na CPDS/MMA, no 
PNEA/MEC-MMA; Comissões Organizadoras 
Conferências de Meio Ambiente e Mulheres na 
cidade de São Paulo e no estado de SP; 
colabordora e conselheira do Conselho Estadual da 
Condição Feminina; coordenação do MNODM 
NPSP; coordenação do MNODS-SP; CNODS/GF; 
CNTU: Membro, Conselho Consultivo; 
Coordenadora, Deptº de M. Ambiente e Amazonia. 
Pretendo atuar: Atuar de forma cooperativa com a 
prefeitura e a sociedade civil, para melhoria da 
qualidade vida e bem estar social dos cidadão na 
região e extesivo a cidade de SP; Atuar nas 
questão ambiental, social e desenvolvimento 
urbano para sociedade igualitária, socialmente 
justa, inclusiva e sustentável. 

Luiz Eduardo D'urso 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Luiz Eduardo Filizzola D’Urso, brasileiro, solteiro, 
nascido em 27 de janeiro de 1999, residente da 
cidade de São Paulo, acadêmico de direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, conselheiro 
suplente de meio ambiente do Conselho Estadual da 
Juventude do Estado de São Paulo e diretor do 
Rotaract Club Universidade Mackenzie, venho 
apresentar minha carta de intenções e propostas de 
trabalho. Realizo projetos ambientais no Rotaract 
desde meu ingresso na organização, em 2018, 
estudo as questões socioambientais, principalmente 
envolvendo o direito, com as leis e políticas públicas 
ambientais, as quais apresento e trabalho no 
Conselho Estadual da Juventude. Minhas propostas 
e temas para tratar são: incentivar, ampliar e 
melhorar as políticas públicas ambientais de 
excelência, como o Programa Gentileza Urbana; 
desenvolver um projeto para aplicar o estudo para 
maior entendimento e preservação do meio 
ambiente, resultando na diminuição do 
analfabetismo ambiental; e expandir os benefícios 
do meio ambiente para toda sociedade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
ADELL 
CARTA DE INTENÇÃO 

Engenheiro agrônomo (UFRRJ), mestrado e doutorado 
em Ciências biológicas (UNESP/CENA
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
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, AGENDA 
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 implantação de novas 
iniciativas sustentáveis (ambientais e sócio
que venham a trazer melhor qualidade de vida aos 
munícipes, beneficiando o território e que possam 

Carolina Hanashiro
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Engenheiro agrônomo (UFRRJ), mestrado e doutorado 
iências 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 

tão 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, 
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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 
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 

Carolina Hanashiro 
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concorrer à eleição como conselheira representante da 

Vila Mariana, conforme EDITAL 
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implementar melhorias socioambientais no nosso bairro 
táveis 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 

gem); 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 
e da cultura 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. 


