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Pastor Cássio Santos
CARTA DE INTENÇÃO
Meu nome é Cássio de Souza Silva dos Santos morador do
Jardim Progresso a mais de 33 anos nasci e cresci neste bairro
atualmente sou porteiro e gosto muito de trabalha em prol da
região e de meu bairro no ano de 2019 foi eleito para assumir o
Conselho participativo de Parelheiros para o biênio 2020 e 2021
, atualmente sou umas das lideranças do meu bairro e hoje
venho trazer minha proposta que é a luta pelo nosso espaço na
comunidade que é nossa praça e estudar junto ao órgão
copetentes uma forma de trabalha dentro do nosso bairro com
conscientização para que os moradores não descarte de forma
irregular lixo nas vias , natureza tendo assim um bom convívio
para todos do nosso bairro e sempre lutar para ser criado um
grupo para juntos plantamos árvores frutíferas em espaço
público.

Aline Bruno de Alencar
CARTA DE INTENÇÃO
Aline Bruno, sou professora e moradora da região; tenho 31
anos e sou voluntária a quase 4 anos na associação de
moradores. Na qual buscamos junto com a Subprefeitura local e
lideranças meios de preservar o meio ambiente, assim como a
expansão do saneamento básico em bairros já populados, tal
como o Jardim Progresso e atualmente o Jardim Embura.
Desejamos expandir a divulgação da importância do descarte do
lixo corretamente, tal como continuar a implantação de novos
locais para as lixeiras de coleta seletiva. Assim como palestras
sobre o descarte de entulhos e expandir as informações que
jogar lixo na rua também é crime e realmente penalizar os
autores de tal ato. Sabemos que árvores ajuda no fornecimento
de água mas precisamos trabalhar em conjunto com o setor
habitacional e ajudar as famílias que já estão instaladas nessas
áreas de risco com recursos destinados a melhoria da
comunidade.

Marcos de Jesus
CARTA DE INTENÇÃO
Meu nome é Marcos de jesus
Sou líder comunitário, com experiência em educação ecológica,
Meu projeto e ajudar a comunidade a ser orientar para os
ecopontos para um meio ambiente limpo, e sustentável..

Braz
CARTA DE INTENÇÃO
Trabalhar e prol do meio ambiente trazendo propostas para
melhorar implantar e ampliar o reflorestamento desenvolver
turismo com consciência.

Celso Almeida Cunha
CARTA DE INTENÇÃO
Sou morador da região de Parelheiros a mais de 30 anos e
tenho como objetivo promover o bem estar e divulgação dos
pontos turísticos da região. Acredito no Parelheiros que se
preservou com o tempo e nas suas belezas naturais. Através das
atividades físicas ao ar livre como cicloturismo e caminhadas,
podemos promover a saúde e conhecimento de um belo lugar,
tanto para moradores como para turistas.

Francisca
CARTA DE INTENÇÃO
Quero dizer que a anos.vem Lutando pela a prezevacao.
Biental.como os parques de lazer.prezevando o verde..junto
com a população.a zelar pela as águas.no verde
sustentável..para que temos nossa cidade limpa..e
protegida..com a união de todos podemos ..lutar junto com
nosso povo..a cuidar da nossa região.com amor..eassim temos
Parelheiros..limpo.ebem cuidado..nosso objetivo..deus no
controle de tudo..

Sol Dias
CARTA DE INTENÇÃO
Atuo na região de Parelheiros/Marsilac desenvolvendo ações
voltadas para a preservação e proteção ambiental, aliado ao
desenvolvimento comunitário com foco na geração de emprego
e renda.

Salvador Pires de Carvalho Filho
CARTA DE INTENÇÃO
Meu nome é Salvador, sou professor de escola pública, da área
de História e projeto de empreendedorismo sustentável para os
jovens. O que me motivou a respeito destes conselhos é:
idealização de projeto de preservação ambiental, mantendo a
dignidade de moradia pra população mais carente, devido as
invasões ilegais que prejudicam a fauna e a flora, as
subprefeituras em parceria com os moradores local, consegue
relacionar os eventos e as nuances desta problemática, com o
mapeamento da subprefeitura, os registros e o controle da
população, nós dará o norte necessário pra juntos (prefeitura e
comunidade) resolvermos esse problema, eu como futuro
conselheiro, devidamente capacitado, com visitas regulares no
distrito de Parelheiros, poderá nas próximas reuniões fomentar
diversidades de projetos de sustentabilidades.

Jefferson Costa
CARTA DE INTENÇÃO
Atuo na região de Parelheiros/Marsilac desenvolvendo ações
voltadas para a preservação e proteção ambiental, aliado ao
desenvolvimento comunitário com foco na geração de emprego
e renda.

Luana Oliveira Negrão
CARTA DE INTENÇÃO
Sou a Luana, advogada, pós-graduada
graduada e militante nas questões
ambientais, lutando sempre pela preservação do meio
ambiente, respeitando a fauna e flora local. Entendo que seja
importante a discussão da preservação das reservas de meio
ambiente presentes em Parelheiros,
eiros, tendo em vista tratar-se
tratar de
área pertencente à APA. Necessário se faz se faz discutir sobre o
aumento da fiscalização e da atuação dos órgãos responsáveis,
para uma efetiva preservação, inibindo atos de invasões,
loteamentos irregulares e destruição das matas.
.

Kayque Lucas Silva Correia de Lima
CARTA DE INTENÇÃO
"Me chamo Kayque Lima, possuo 21 anos e sou, há quatorze
anos, residente do bairro Recanto campo belo no qual a
subprefeitura de parelheiros é responsável. Atuei por três anos
em diferentes empresas que prestam serviço de transporte para
prefeitura da cidade, desempenhando papel administrativo e
em seguida como um dos responsáveis técnicos da secretaria da
empresa. Atualmente, me encontro como graduando no
Instituto de Ciências Biológicas
lógicas da Universidade de São Paulo –
USP, atuando em projeto de iniciação cientifica, de interesse
municipal. Nossa região é um importante polo de Eco turismo
de toda a cidade. Aqui, toda a diversidade pode ser explorada
através do desenvolvimento sustentável
susten
e não ver todo esse
potencial sendo explorado através de implementações de
ciclovias, trilhas autoguiadas e da divulgação dos nossos
parques estaduais. Por fim, gostaria de fazer parte do conselho
regional para ajudar no direcionamento das politicas publicas da
minha região."

Cileia da Silva Biaggioli
CARTA DE INTENÇÃO
Fui conselheira antes da Pandemia estávamos desenvolvendo
um trabalho um lindo trabalho, gostaria de dar continuidade a
ele. Através do CADES fizemos a integração de todos os
conselhos, ampliado o olhar para o território e agindo de forma
integrada.

Gui Muzzo
CARTA DE INTENÇÃO
Sou morador do distrito de Marsilac, aproximadamente 5 anos.
Já atuei por 3 meses na UBS do bairro, atou como lider de bairro
buscando sempre melhorias concientazacao para o povo. Sou
apaixonado por natureza, faço trilhas visito as cachoeiras
sempre que possível, sempre com preocupação em degradar o
meio ambiente, minha proposta e de levar mais a serio nossa
área de APA aqui de Marsilac, com planos de acão de mostrar
aos moradores boas acões de preservação assim tambem para
visitantes(turistas), cuidado com a mata, a agua, os animais
silvestres e domésticos. Assim lutando por mais qualidade de
vida e preservação da mata atlantica..

João Sicilio
CARTA DE INTENÇÃO
Me chamo João sicilio,nas últimas eleições fui um dos mais
votados para trabalhar no Cades Parelheiros. Com a
proposta na
área do esporte,na quadra do Parque Recreio,onde
começamos a limpeza do lago,e foi parado devido a
pandemia. Iniciamos a
revitalização da mesma e a preparação do solo para o
plantio.
Quero dar continuidade a esse projeto,para a melhoria do
bairro.

Paulo Karai
CARTA DE INTENÇÃO
Meu é Paulo, tenho 35 anos, sou estudante de serviço
social e fui conselheiro gestor da APA Capivari-Monos
representando a aldeia Tenondé porã. Eu, como muitas
lideranças indígenas, sempre me dediquei a questão
ambiental. gostaria de ser membro deste conselho, porque
acredito que posso fazer muitas coisas pela região e pela
população. umas das minha proposta será lutar para
implantar mais área de lazer á comunidade; desenvolver o
turismo na região; propor politicas de conservação da
biodiversidade e a pratica do desenvolvimento sustentável;
e difundir a cultura afro e indígena; criar e divulgar feiras
de produtos orgânicos. A região de parelheiros é rica e
merece ser olhada com mais atenção pelo poder público e
pela sociedade.

