
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Campo Limpo – Eleição 2021 CADES Cidade Ademar – Eleição 2021 

Paulo Comis 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Paulo Comis, morador do Jd Pedreira por quase toda vida, 
guardando na memória toda a exuberância da represa Billings e 
ainda acreditando no seu potencial turístico e sua importância 
enquanto manancial. Billings é vida, e vida para os moradores do 
entorno!!! 

 

Cassia 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Vou Atender a População que esta buscando uma melhoria e 
com responsabilidade para o meio ambiente e seus recursos que 
estão se deteriorando dia a dia com o desrespeito e com as 
degradações com recicláveis e equipamentos eletrônicos. 

 

Marcio Athanazio Joaquim 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Marcio Athanazio Joaquim, tenho 52 anos, sou sócio fundador 
da SOS Marsilac, onde implementamos, Horta agroecológicas, 
Possuo Certificado de Educação Ambiental pelo SENAI. Espero 
poder ajudar a implementar e incentivar os moradores da 
Cidade Ademar a ter uma maior consciência ambiental a fim de 
proporcionar uma vida mais saudável e sustentável a região. 
como implementação de hortas comunitárias, coleta seletivas 
etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaqueline Fernandes Rosetti 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Jaqueline Fernandes rosetti, tenho 26 anos sou 
estudante de administração e eu tenho interesse na vaga pois ira 
agregar muito em minha carreira profissional, pretendo cumprir 
todas as expectativas para o cargo ou até mais pois sou uma 
pessoa muito dedicada e criativa. 

Marcela 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Marcela Rodrigues, jornalista e consultora em consumo 
consciente, vivendo em São Paulo há onze anos. Acredito que a 
mudança e a regeneração também precisa acontecer nos granes 
centros e, por isso, me dedico a ser uma comunicadora que 
dissemina formas de praticar um consumo engajado e local. Há 
dez anos venho pesquisando, sobretudo, o movimento da 
sustentabilidade na área de bem-estar e tenho me dedicado a 
estudar formas de praticar escolhas conscientes: estudei 
alimentação consciente, cosmética ecológica e Designer em 
Sustentabilidade (Gaia Education), me formei em Hatha Yoga . 
Acredito no senso de comunidade, na conexão com os espaços 
que vivemos e nas pequenas metas para uma regeneração 
global. Minha proposta é ressigninicar o consumo responsável e 
conexão com a natureza pela cidade em uma narrativa realista e 
acolhedora, com foco no bem-estar, permitindo que cada pessoa 
possa atuar como agente de regeneração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvinho Vila Inglesa 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Gostaria de junto a esse conselho trabalhar para implementar 
políticas novas no tocante aos assuntos do meio ambiente.
Buscar formas de levar trabalho e renda a comunidade através 
de ações que preservam o meio ambiente.
conscientização para educarmos as próximas gerações .

Terezinha Alves Cabral Victor

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ao 
Cades Regional - Sul, Candidato-me a participar do Conselho 
Municipal da Sub-Prefeitura de Cidade Ademar. Graduada em
Tecnologia em Gestão Ambiental em 15/01/2010
Universidade Ibirapuera. 
grata 

Bruno Diego de Jesus

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Caras (os) Camaradas e amigas (os):
Venho, por este meio, transmitir
para encabeçar uma lista concorrente a secção. Nas próximas
eleições regionais do dia 21 de agosto, candidatando
assim, a Conselho regional do meio ambiente da nossa Secção.
Essa decisão foi reforçada pelo apoio que recebo de todos os 
membros do atual quadro da liderança comunitária, órgão que
integro desde setembro de 2016.
militantes comunitários conhece-me bem e sabe qual tem sido 
o meu percurso de atuação e a minha forma de estar próximo 
da política. A nossa forma de atuação, como dinâmica e activa 
que tem sido nos últimos anos, tem motiva
novos militantes, que pretendem dar o seu contributo para a 
afirmação e projecção na Sociedade Civil.
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Lorena 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Boa tarde, Minha intencão de participar como conselheira do 
CADES tem como objetivo exercitar a cidadania, contribuir 
com decisões inerentes aos cidadãos da comunidade, 
aprender novas praticas de sustentabilidade nas areas de 
Meio Ambiente e estar presente nas decisões que venham a 
impactar a região. 

Beto 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha formação é Tecnólogo Ambiental, formado pela 
instituição De ensino superior Unib Universidade Ibirapuera. 
Não tenho experiência prática mas sim teórica, fazer parte 
desse conselho será mais um desafio na minha vida, como eu 
gosto de desafios, estou me inscrevendo. 


