
 
 

 

 

 

 

 

 

CADES Aricanduva/Formosa/Carrão 

 

 

 

Marilena Moraes Luciano
CARTA DE INTENÇÃO:  

Caros munícipes, Me chamo Marilena Luciano, possuo graduação 
em Ciências Biológicas, pós-graduação em Perícia Ambiental e 
atualmente curso mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. 
Participei do conselho do CADES-AF durante o biênio 2018
contribuí para projetos socioambientais da região: relatório de 
árvores com risco de queda, plantio de mudas em eventos, além de 
participar de um projeto de educação ambiental relacionado a 
qualidade da água de córregos da r
"Águas de São Paulo: Bacias da Leste" foi realizado em parceria com 
o Fórum da Agenda 21 Macroleste, além de parcerias com escolas 
particulares e públicas. Minhas intenções são criar e participar de 
projetos que contribuam para a situação socioambiental da região 
que abrange o CADES-AF. 

 

CADES Aricanduva/Formosa/Carrão – Eleição 2021 

Wolf 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Ricardo Wolf. Analista de Sistemas e Filósofo Clínico. Possuo 
grande experiência profissional em corporações, 
principalmente em grandes projetos. Minha proposta é a de 
observar o meio ambiente e alavancar ideias que o preservem 
e melhorem a qualidade de vida das pessoas do bairro.

 

Ricardo Moutinho Pereira
CARTA DE INTENÇÃO:  

Me chamo Ricardo Moutinho Perereira, tenho exper
vendas mas curso ciências biologicas pela UNICID, minhas 
propostas envolvem tudo da área de biologia, ecologia, 
zoologia, botânica... posso agregar bastante o concelho com 
minha experiência em ciências biologicas apesar de ainda não 
formado, sou muito pró-ativo e estou sempre buscando mais 
experiência de vida e profissional
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Filipe Antonio Marques Falcetta 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Me chamo Filipe Antonio Marques Falcetta, sou bacharel em 
Engenharia Civil pela Unicamp (2010), mestre em Engenharia 
Civil - Hidráulica (2015) e doutor em Energia (2020), ambos 
pela USP. Desde 2014, sou pesquisador do IPT e venho 
atuando desde 2008 em projetos de pesquisa em drenagem 
urbana, com modelagem hidrológica e geoprocessamento. No 
Comitê de Bacia do Alto TietÊ, represento o Estado na Câmara 
Técnica de Monitoramento Hidrológico e atualmente estou na 
coordenação do Grupo de Eventos Extremos. Represento o IPT 
no comitê LabItaim (Portaria Sub/IT n. 1 de 09/02/2021), que 
objetiva fomentar políticas públicas de recursos hídricos na 
bacia do Lajeado. De forma análoga às minhas atuações, busco 
fomentar ações na bacia do Aricanduva que motivem criação 
de grupos de pesquisa atuantes em problemáticas 
socioambientais relacionadas à resiliência hídrica e que 
possam resultar em medidas concretas para a redução da 
vulnerabilidade das populações suscetíveis aos eventos 
extremos de precipitação. 

 

Flavio Silva de Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá. Gostaria de fazer parte do seleto grupo de conselheiros 
desta região em questão para poder agregar valores e 
conectar a comunidade local com a prefeitura. Quero 
empenhar-me na área que for designado e, cumprir com 
excelência, ética e transparência todas as funções cabíveis ao 
conselheiro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IRACEMA APARECIDA SANCHEZ 
RAMOS 
CARTA DE INTENÇÃO:  

A proposta de trabalho visa revitalização do Parque Linear 
Ipiranguinha (Praça Padre Agenor Cardim) dos espaços onde 
os moradores e frequentadores descartam lixo, bem como 
adequação de luminárias e postes, playgound e equipamentos 
em geral. Reforma do paisagismo para adequá-lo a um 
verdadeiro Parque, inclusive com colocação de mesas 
educativas e ecológicas, quatro de cadeiras / bancos em 
madeira plástica maciça, fixas. A praça está em situação um 
tanto quanto precária, com aspecto deteriorado, escondendo 
sua real beleza. Houve inclusive depredação das mesas e do 
parquinho, por pessoas que a utilizam para o consumo de 
drogas, o calçamento está sem manutenção e terreno 
irregular, podendo causar lesões as pessoas que caminham no 
local. Proposta inclusive de instalação de base comunitária 
construída em concreto, pois há espaço para isso. 

 

Lucas Arruda 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá, equipe. Meu nome é Lucas Arruda, tenho 25 anos, sou 
paulistano e amante da maior cidade da América Latina, São 
Paulo. Em 2017, eu fundei o 'Projeto Criança Feliz' na zona 
leste da capital paulista com objetivo das crianças e 
adolescentes da comunidade Aricaduva e região saber a 
importância da preservação do meio ambiente. Ao longo 
desses anos, eu pude notar o crescimento acelerado de 
grandes arranha céus no estado de São Paulo, principalmente, 
na capital paulista - trazendo consigo impactado negativos ao 
meio ambiente, a redução de áreas verdes em alguns bairros é 
notório e desesperador. Uma das minhas propostas é criar um 
plano de incentivo às empresas privadas que aderirem 
arborizar ruas e bairros, além de criar projetos para a 
população sobre preservação do meio ambiente, 
desmatamento e plantio necessário de árvores e plantas. 
Quero ser um conselheiro, contribuir com minhas ações, 
trabalho e diálogo. Conte comigo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubens Sabião 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Rubens Sabião, ja faço parte do Conselho Participativo , 
tenho experiências de já batalhar pelo meu bairro. Tenho 
projetos de melhorar o meio ambiente, através de um 
programa pra conscientização da população, pra um bairro, 
mais cuidado , um cidade fiscalizada e supervisionada pelos 
membros políticos e da população num geral. 

 

Siméia Brito dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Trabalhar para que meu bairro se desenvolva de maneira 
sustentável respeitando as leis do meio ambiente. Ajudar a 
subprefeitura desenvolver ações eficazes na preservação do 
meio ambiente. 

 

Hester Hadassa Brito Dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu objetivo é trabalhar em conjunto com o poder público 
para desenvolver ações e projetos que venham beneficiar 
nossa comunidade através de politicas publicas eficientes e 
eficazes para preservação e conservação do meio ambiente; 
sou estudante de biomedicina e acredito que posso contribuir 
com minha profissão para alcançarmos melhorias dignas de 
desenvolvimento humano e sustentável. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Professora Cleitiane
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou ambientalista e tenho plena consciência que nós,da 
sociedade civil,temos que contribuir efetivamente com o bem
estar do meio ambiente e com a Agenda 2030.Por isso me 
candidato para não ficar de braços cruzados enquanto a 
natureza e todo o meio em que vivemos,grita por socorro!É 
preciso agir! 

 

Darlei Lemos Silva 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Darlei Lemos Silva, quero integrar ao conselho para melhor 
ajudar ao desenvolvimento do bai
melhor para a população. 

 

Joyce Cristina Gero
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Joyce, sou professora de yoga, terapeuta, e 
trabalho também com comércio. No meu local de trabalho 
e junto a amigos faço campanhas para recolha de 
recicláveis, redução de consumo desses materiais, participo 
de ações de logística reversa em parceria com empresas. 
Me interesso em discussões com temas que colaborem com 
o meio ambiente, em projetos de conscientização para 
cuidado e expansão de áreas verdes, red
sustentabilidade em todas as formas possíveis.
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Ilidio dos Santos Martins 
CARTA DE INTENÇÃO:  

são Paulo,28 de junho de 2021 venho por meio desta me 
colocar como candidato ao conselho do cades, porbter 
interesse nessa area do meio ambiente e sustentabilidade. 
tenho como formacao ser engenheiro quimico e professor , 
ativo como palestrante sobre qualidade de agua 

Kauan Alessandro Prado Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Kauan, devemos dar uma atenção maior a 
famílias com necessidades, abrir mais oportunidades de 
emprego, infelizmente estamos em um momento de difícil, 
mas nossa missão é ajudar quem precisar. 

 

Diego de Oliveira Iessi 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Desenvolver a cultura de paz nas políticas públicas, além de 
sensibilizar e conscientizar a população para a importância 
do tema na construção da cidadania. Tenho como proposta 
a formulação de ações para incentivar programas, projetos 
e ações voltados à erradicação da intolerância e 
discriminação, além de estimular e fomentar ações e 
projetos relacionados à cultura de paz no município. Apoiar 
as atividades comunitárias em nossa região, contribuir na 
área do ensino, na formularização de propostas para 
estimular a criação de metodologias para uma educação 
permanente pela cultura de paz. Trabalhar em conjunto 
com o poder publico para desenvolver ações de 
conservação e preservação do meio ambiente. 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Maria da Glória Gomes da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Maria Glória Seria interessante se fosse abordada questões 
sobre a melhoria do lazer do nosso bairro, trazendo 
melhorias para as pessoas. Arrumar ruas, etc. 

 

Guilherme Augusto Freitas Pozze 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Guilherme A. F. Pozze e venho declarar meu interesse 
em fazer parte do CADES da subprefeitura da 
aricanduva/formosa/carrão. Possuo graduação em 
Engenharia Agronômica pela Faculdade Integral Cantareira 
desde 2012, Pós graduado em Pericia, Auditoria e Gestão 
Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz e Auditor interno 
da ISO 14001. Quando tomei ciência que abririam vagas 
para participar do CADES, me interessei muito, pois viso 
poder participar das melhorias e da luta pela conservação, 
recuperação e defesa do nosso meio ambiente na região 
em que resido. Tendo em vista minha trajetória profissional 
e que posso agregar para o grupo me candidato a vaga 
existente. 

 

Antonio Carlos Dubas 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Antonio Carlos Dubas 57 anos morador aqui da vila 
carrao venho atravez desta solicitar a minha candidatura ao 
cargo de Conselheiro do Meio Ambiente visto que me 
identifico com essa atribuicao. Estarei junto com os outros 
candidatos eleitos lutando para a melhoria nao so de nosso 
bairro mas de toda a sao paulo.Tenho conhecimento de 
projetos que com certeza contribuirao com a melhoria do 
meio ambiente flora e fauna. Obrigado pelo apoio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michell Gonçalves dos Anjos 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Michell Gonçalves dos Anjos Seria interessante Melhorar as 
ruas e praças de nosso bairro e também o paisagismo da 
cidade. Os lugares de lazer. 

 

Samuel Brandão Santos 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Samuel Brandão Santos Melhorias nos ambientes públicos 
Clubes Aumento da frota de ônibus transportes públicos 
Segurança Educação Saúde Pavimentação Sinalizações 

 

Eliana Silva Lobo 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eliana Silva Seria interessante se fosse abordado questões 
como, melhorias no lazer do nosso bairro, melhorias em 
nossas ruas, para que pessoas possam da mais valor ao nosso 
bairro. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

  

   

José Roberto 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu, José Roberto dos Santos, sou presidente da Sociedade 
Amigos de Vila Antonieta e fui presidente da ECOLESTE – SÃO 
PAULO. Há anos venho lutando pela implantação de coletores 
tronco de esgotos as margens dos córregos do distrito 
Aricanduva visando a despoluição das águas e, 
consequentemente do Rio Tietê. Me empenhei fortemente 
no combate ao grande numero de torres construídas nas 
imediações da Avenida Rio das Pedras alertando para a 
necessidade de relatório de Impacto no meio ambiente, no 
transito e o estudo de impacto na vizinhança. Em 1994 
organizei, através da Sociedade Amigos de Vila Antonieta, a 
Festa Ecológica do Bairro, distribuindo mudas de árvores e 
promovendo a primeira experiencia de coleta seletiva de lixo 
na Vila Antonieta. Fui assessor do presidente da CETESB, 
Rogê Ferreira, por quase oito anos (no período de 
recuperação da cobertura vegetal da serra do mar - em 
Cubatão) e fui do CADES 

Roseneide Lucinaro Augusto 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Rosineide Lucinaro Augusto 
Seria interessante Melhorar as ruas e praças de nosso bairro 
e também o paisagismo da cidade. 
E também nas escolas públicas. 

Paulinho eventos 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Paulo Sergio Tellini, trabalho com eventos e sou 
muito preocupado com o meio ambiente de nosso bairro ( 
Ruas e parques ) pretendo colaborar com vcs no que precisar, 
obrigado 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matias 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Pedro Matias e sou um ativista das 
causas ambientais. Acredito que o grande desafio da 
raça humana no século
desenvolvimento econômico de forma sustentável.

Isabela Minelli D´Andrea
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Isabela Minelli D'Andréa, advogada, pós 
graduanda em Ciência Polít
Socioambiental Urbana pelo
da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da 
Cultura de Paz (UMAPAZ) da Secretaria do Verde e
Meio Ambiente de São Paulo. Conselheira no 
Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambienta
da várzea do rio Tietê 
2020|2022. Atuo com temas de advocacy e direitos 
humanos há mais de cinco anos. O respeito à
diversidade, ao meio ambiente sustentável, a 
equidade de gênero, o direito à cidade e a efetiva 
participação popular nos lugares
decisão são temáticas que acompanham toda a minha 
trajetória e me impulsionam a querer estar em um 
espaço como o CADES. 
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raça humana no século XXI é como manter o 
desenvolvimento econômico de forma sustentável. 
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Sou Isabela Minelli D'Andréa, advogada, pós 
graduanda em Ciência Política, formada Agente 
Socioambiental Urbana pelo programa Carta da Terra 
da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da 
Cultura de Paz (UMAPAZ) da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente de São Paulo. Conselheira no 
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equidade de gênero, o direito à cidade e a efetiva 
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Eder Francisco Silva 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Éder Francisco Silva sou Químico e Educador 
Ambiental, faço parte da Coordenação da Pastoral da 
Ecologia da Região Episcopal Belém e tenho interesse 
em trazer a pauta da educação ambiental e da gestão 
de resíduos para as discussões deste conselho. A anos 
residindo na região temos inúmeros problemas com a 
gestão dos resíduos sólidos urbanos e com nossos 
córregos que foram tampados mas seguem como os 
principais causadores do impacto ambiental dos 
bairros. Somente com a gestão de resíduos na ponta 
das discussões vamos conseguir conviver no Bairro 
que vem crescendo a cada dia mas ainda com muita 
deficiência nessa pauta. Hoje mau sabemos os dias e 
horários que temos coleta seletiva em nossas ruas. 
Essa situação tem que mudar e preciso estar mais 
perto deste tipo de gestão. 

Valter Farabotti Filho 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Valter, nascido na Vila Formosa, 16 anos trabalhando 
com fomento à cultura tive a oportunidade de 
conhecê-lo o Brasil, fazer intercâmbio com atividades 
culturais e ambientais, estudando, pesquisando e 
colocando em prática esses conhecimentos. Temos a 
proposta de fortalecer a rede “Farmácia Viva” na 
atenção básica de saúde, criando centros de produção 
de plantas medicinais que além de servir como 
medicina preventiva, auxilia as famílias de baixa renda 
em diversos tratamentos. Temos a proposta de 
organização de centros de produção de terra para 
fertilização do solo, reciclando folhagem de praças e 
parques com restos de matéria orgânica de 
restaurantes e famílias que estejam dispostas a 
participar. Essa terra depois do ciclo e de virar terra 
fértil, servirá para a arborização urbana de praças e 
parques e também para o plantio sustentável de 
alimentos para famílias de baixa ou nenhuma renda. 
A missão é multiplicar conhecimento e conceito 
ambiental na Regional. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sônia Martinêz 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Sônia Martinêz e parabenizo a Prefeitura pela 
iniciativa de engajar a população nas questões 
socioambientais por meio do Conselho Regional de 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz. Precisamos da participação e do envolvimento 
de todos para que possamos avançar no 
desenvolvimento sustentável, que se tornou vital para 
o próprio desenvolvimento da espécie humana. 
Trabalho com sustentabilidade há cerca de oito anos, 
conscientizando grupos por meio de várias ações. Nos 
últimos três/quatro anos, tenho me dedicado ao 
reaproveitamento de resíduos orgânicos e recicláveis. 
Creio que o Conselho, apoiado por seus integrantes, 
poderá promover um trabalho de conscientização 
socioambiental bastante relevante diante da 
necessidade de preservação ambiental histórica. 
Muito obrigada! Desde já agradeço a oportunidade de 
poder me candidatar a uma vaga no conselho.Muito 
obrigada! 

Rosana Nakajune dos Santos 
Rodrigues 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Rosana Nakajune e gostaria de participar 
das ações sustentáveis do CADES que promovam a 
conscientização e boas práticas de meio ambiente. 
Acredito que é possível satisfazer as necessidades 
presentes, e garantir o suprimento das necessidades 
da geração futura por meio da conservação dos 
recursos naturais. Pretendo auxiliar no 
desenvolvimento socioeconômico, político e cultural 
da Vila Formosa e região, contribuindo com ideias 
para a criação de políticas públicas que colaborem 
com o alcance das metas da Agenda 2030. 



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADES Cidade Tiradentes – Eleição 2021 

Juliano Stevenson 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Juliano Stevenson de Araújo Pinto, 44 anos, 
residente a rua (*****) no Bairro Cidade Tiradentes, a 
21 anos. Sou atualmente Conselheiro suplente do 
CADES CIDADE TIRADENTES, e estou pleiteando um 
mandato como Conselheiro titular nessa próxima 
eleição. Entendo que o poder público, tampouco o 
povo, não podem criar isoladamente fórmulas 
aproximadas ao ideal para nosso Meio Ambiente, 
entretanto, acredito que a união dessas forças pode 
ser a melhor maneira de combater a degradação e 
proporcionar à fauna, a flora, e ao ambiente antrópico 
condições favoráveis à vida. Por isso, confiante no 
diálogo entre os setores por esse conselho 
representados, quero me colocar à disposição para 
ajudar a dizimar antagonismos e ajudar na 
manutenção da paz e da promoção da vida como um 
todo. São Paulo, 04/06/2021 

 

Joaquim Firmino 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Joaquim Firmino dos Santos, sempre falo 
trabalhos voluntários em busca de melhorar e 
encontrar formas e ajudar meio ambiente, trabalhei 
por 15 anos como voluntário direcionado a recreação 
das crianças, jovens e adultos, vejo que poderei ajudar 
no que estiver ao meu alcance, sempre ajudando a 
equipe que assim for eleito 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Ricardo Lucas ,tenho 44 anos ,Sou morador 
do bairro desde 1988 ,tenho algo que poucos preza, 
que é a experiência de vivencia neste bairro. E como 
morador eu sei oque falta neste bairro uma destas 
faltas é atenção com o meio ambiente e defesa do 
bem estar de meu semelhante .Mas venho notado 
que é mais carente ainda é no cuidado ainda aonde 
destinas detritos de entulhos ,esgoto, dentre tantos a 
serem dados a devida atenção .E também ouvir quem 
também tem os mesmos princípios que o meu. 
Melhorias este é a minha prioridades podendo 
exercer uma função que agregue nas benfeitorias 
tanto visual quanto na qualidade de vida dentro de 
nosso bairro .Todos temos o direitos, mas temos que 
nos preocupar com o futuro dos nosso planeta e de 
nosso bairro . Não farei nada sozinho mas juntos 
podemos dar exemplo ao mundo .Meu foco é 

Maria José da Silva Barbosa 
CARTA DE INTENÇÃO 

CARTA DE INTENÇÃO. EU, MARIA JOSÉ DA SILVA 
BARBOSA, venho por meio deste apresentar uma 
síntese das minhas intenções e propostas de trabalho, 
caso eleita para o Conselho regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da 
Paz de Cidade Tiradentes/SP, para o bom andamento 
e desenvolvimento do nosso bairro. I- Preservação do 
meio ambiente, pedindo a colaboração de cada 
munícipe que faça sua parte, adotando um pedacinho 
de área verde e ou praça para cuidar, plantar uma 
àrvore se possivel, limpar e manter vivo e produtivo o 
nosso solo. II- Continuar e incentivar os municípes 
para que mude seus hábitos no sentido de 
economizar água no chuveiro, apagar sempre as luzes 
quando sair de um ambiente, uso das sacolas 
recicláveis ou eco-bag e não plasticas, não usar 
produtos descartáveis e sim retornáveis, etc. III - 
Manter uma seletiva dos lixos recicláveis dos 
orgânicos, separando uma a um, de acordo 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Claudia Acelino Lima Moura 
CARTA DE INTENÇÃO 

Procurar promover a capacitação da comunidade para 
o cultivo de hortas em escolas, para gerar renda e 
ofertar produtos naturais para a população mais 
necessitada do bairro, implantar projetos 
principalmente em escolas, que incentivem a 
conservação do eco sistema, da biodiversidade, 
programas de promoção a equidade de gênero 
prevenindo violência contra minorias., divulgação de 
cursos de formações que existem em diversos órgãos 
na Cidade Tiradentes. 

 

Ana 
CARTA DE INTENÇÃO 

Pretendo auxiliar contra poluição nos bairros, e na 
solução de queimadas, exigir pavimentação de 
diversos lugares e ajudar na solução dos esgostos, 
irei dar o meu melhor. 

 

Rosemeire de Moraes 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meus objetivos são melhorias para população em 
geral Objetivos: *Abertura e manutenção dos 
portões para acesso da população, visando a melhor 
idade para utilização de caminhada e utilização dos 
equipamentos de ginástica; *Manutenção dos 
equipamentos de ginástica, visando melhor 
aproveitamento da população; *Implantação de 
brinquedos para as crianças; *Manutenção da pista 
de skate; *Promover esportes individuais e coletivos 
dentro das instalações do parque utilizando as 
quadras, campo e quiosques, visando os jovens, 
crianças e idosos; *Manutenção da quadras, e se 
possível, reserva das mesmas para atividade em 
grupos; *Implantação de horta comunitária e 
berçário de mudas de árvores. *Implantação de 
oficinas culturais e esportivas dentro do parque 
*Tornar o parque em local agradável e útil a 
população local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Valter Lima 
CARTA DE INTENÇÃO 

Valter Lima, foi idealizador do fórum de 
desenvolvimento ambiental dos Ferroviarios, membro 
da agência 21 macro leste, conselheiro gestor do 
parque do Rodeio, conselheiro gestor do Parque da 
Consciência Negra, conselheiro gestor do Parque da 
Ciência. 

 

Eliene Silva Almeida 
CARTA DE INTENÇÃO 

São Paulo 29/062011 
Eu Eliene Silva Almeida, Rg (****) CPF (*****), venho 
por meio desta manifestar a minha intenção em atuar 
no Conselho do meio ambiente, a minha proposta , é 
levar a discussão, a segurança dos parques,, a limpeza, 
assim como, construção de brinquedos novos e pista 
de caminhadas para a população, as minhas intenções 
, são as melhores , para os parques da minha região. 
Sem mais agradeço. 

 

Natalicia Neres da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

São Paulo 29/06/2021 
Eu Natalicia Neres da Silva RG.(*****) e CPF. 
(*******), residente na Rua (*****), Cidade 
Tiradentes São Paulo SP Venho por meio desta, 
manifestar a minha intenção é proposta de trabalho, 
junto ao Conselho do Meio Ambiente. As minhas 
intenções são as melhores para os parques da minha 
região, a proposta é levar a discussão sobre , as 
seguranças dos parques, a limpeza, criar mais 
brinquedos para a distração das crianças, assim como 
também conservar os já existentes, pistas de 
caminhadas para a população , e manter um cuidado 
especial nesta pandemia, para os frequentadores 
Sem mais agradeço. 
 Natalicia Neres da Silva. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Fernando Ribeiro 
Costa 
CARTA DE INTENÇÃO 

Trazer um POLÍTICA PÚBLICA de qualidade para nossa 
região da zona leste estou estudando gestão pública. 
Para trabalhar com meu povo 

Rui Magalhaes Barreto 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho interesse em participar do CADES. Motivos : 
conheço bem a região ,pois moro há mais de 25 anos 
na localidade. Conheço as carências ,em infra 
estrutura, a áreas de ocupação irregular, esgotos a 
céu aberto entre outros. 

Wellington Sousa Matos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha Intenção e contribuir com a colaboração no 
planejamento, mobilização, fiscalização, 
acompanhamento de demandas envolvendo os 
principais parque do bairro da CIdade Tiradentes: 
Parque Linear Consciência Negra, Parque Ciência e 
Parque Vila do Rodeio que infelizmente estão 
abandona a própria sorte! 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Sérgio Soares da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta de Intenção - CADES - Cidade Tiradentes 
Candid 
São Paulo, 10 de julho de 2021 
À Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
Sou o Sérgio Soares da Silva, Brasileiro, Eng. Ambiental 
e de Segurança do Trabalho, com grande experiência 
dentro de grandes industrias e na prestação de 
serviços de Consultoria em Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente, residente na Rua (******) - Jardim 
Marilu , RG (******), Candidato a uma vaga no 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - CADES. Venho por 
meio desta espressar as minhas intenções referente 
ao cargo pleiteado: 
1. Atuar juntamente com os demais integrantes 
no desenvolvimento sustentável da nossa regiao, 
2. Agir para seja melhorada a qualidade de vida dos 
moradores; 4. Integrar, orientar e agir juntamente 
com os munícipes da nossa região nas causas 
ambientais na nossa região. 5. Ser um agente de 
transformação ambiental. 

Edna 
CARTA DE INTENÇÃO 

Conservação do meio ambiente através de propostas 
de conscientização a população e autoridades 
competentes criando mecanismos para 
melhoramento ao meio ambiente como criar políticas 
públicas para incentivar e restaurar energia solar 
 

Alice Cardoso Negretti 
CARTA DE INTENÇÃO 

Proposta de mutirões de preservação dos parques do 
bairro, realização de atividades para crianças e 
idosos ao ar livre, oficinas sobre plantas e raízes com 
poder de tratamento fitoterápicos, atividades físicas 
em grupo como dança, exercícios aeróbicos, 
caminhada com os pets, parcerias e palestras sobre 
preservação e reciclagem e etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo PJ 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marcelo PJ, tenho a intenção de 
trabalhar voluntariamente como conselheiro a fim de 
contribuir com a conscientização de toda a população 
local a importância da preservação do verde e do 
meio ambiente bem como nossos rios, nascentes e 
mananciais. E em parceria com o poder publico e a 
comunidade debater propostas e projetos que 
venham contribuir com as questões do verde e do 
meio ambiente que é tema de extrema prioridade 
para e precisa da preservação para a garantia 
da qualidade de vida de todos. 

Cinthia de Brito Neri Sinhorelli 
CARTA DE INTENÇÃO 

Cinthia de Brito gostaria de participar do conselho 
para colaborar com a minha região em relação ao 
meio ambiente pois somos carentes nesse requisito 
necessitamos de mais eco-pontos, incentivo a 
reciclagem, para preservação do meio ambiente e 
gerar renda para as famílias que desenvolvem esse 
trabalho. 



 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CADES Ermelino Matarazzo – Eleição 2021 

Irene Murai 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu acredito que posso colaborar com idéias e projetos para 
educação ambiental, preservação do meio ambiente e 
interação da comunidade com os trabalhos a serem realizados. 
Temos o Projeto Mãos Verdes que realizamos no Colégio Silva 
Prado no Jardim Popular onde envolvemos a comunidade, 
empresas do bairro, professores e alunos 

Jonathan Tameirão Lima 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Jonathan, tenho 23 anos e atualmente estudo 
logística pela Fatec zona leste, em meu TCC do curso técnico 
pela Etec, abordamos um estudo de caso sobre reciclagem de 
colchoes usados em uma fábrica, levando em consideração o 
grande numero de descarte incorreto desses materiais, 
também abordamos toda a logística reversa para reaproveita-
los. Sou um forte defensor de melhorias ambientais em nossa 
região, tais quais, a arborização das ruas, criação de mais 
praças e parques, palestras e divulgação de educação 
ambiental para todos os moradores, afim de reduzir a 
quantidade lixo e entulho nas ruas, e conscientizar as pessoas 
sobre a importância de resgatarmos a natureza em nosso 
bairro, ressaltando os impactos positivos na saúde e bem estar 
da população, além das melhorias urbanísticas e paisagísticas 
de se viver em um lugar altamente arborizado, tornando o 
mais bonito e agradável de se viver, inclusive para as próximas 
gerações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Guga Águia Guerrilheiro
CARTA DE INTENÇÃO 

BOA TARDE , SEMPRE TIVE DESEJO DE SER UTIL PARA 
SOCIEDADE DANDO MEU CONTRIB
MANEIRA , PARA AJUDAR A MELHORAR O MEIO NA QUAL 
VIVEMOS , E CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E 
COMUNICATIVA 

 

Adriana Alves Correa
CARTA DE INTENÇÃO 

Como conselheira e professora, sei a importância da Educação 
para um futuro melhor, e a Educação Ambiental é parte 
fundamental desse processo. Fazer o levantamento de dados 
do território, para pensarmos em projetos e melhorias, 
baseados no distrito. Aumento da taxa de arborização nativa e 
urbana, revitalização de espaços com descarte irregular
resíduos, orientação sobre a coleta seletiva e parcerias com 
cooperativas, com estudantes da área de meio ambiente e 
iniciar um forte vínculo com as escolas para fortalecer e 
aumentar as atividades sobre Meio Ambiente, Ecologia, e 
Sustentabilidade. Trazer para a comunidade a importância e os 
cuidados que devemos ter com o meio ambiente, com a 
realizações de ações para que a população se conscientize 
utilizando e apresentando as Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

 

Pastor Clécio o amigo do povo
CARTA DE INTENÇÃO 

sempre procurei ajudar de alguma forma , participando de 
reuniões debates participando assim de maneira construtiva 
da sociedade , tentando promover o bem estar da sociedade

 

Guga Águia Guerrilheiro 

BOA TARDE , SEMPRE TIVE DESEJO DE SER UTIL PARA 
SOCIEDADE DANDO MEU CONTRIBUTO , DE ALGUMA 
MANEIRA , PARA AJUDAR A MELHORAR O MEIO NA QUAL 
VIVEMOS , E CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E 

Adriana Alves Correa 

Como conselheira e professora, sei a importância da Educação 
ducação Ambiental é parte 

fundamental desse processo. Fazer o levantamento de dados 
do território, para pensarmos em projetos e melhorias, 
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urbana, revitalização de espaços com descarte irregular de 
resíduos, orientação sobre a coleta seletiva e parcerias com 
cooperativas, com estudantes da área de meio ambiente e 
iniciar um forte vínculo com as escolas para fortalecer e 
aumentar as atividades sobre Meio Ambiente, Ecologia, e 
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cuidados que devemos ter com o meio ambiente, com a 
realizações de ações para que a população se conscientize 
utilizando e apresentando as Objetivos de Desenvolvimento 

Pastor Clécio o amigo do povo 

sempre procurei ajudar de alguma forma , participando de 
reuniões debates participando assim de maneira construtiva 
da sociedade , tentando promover o bem estar da sociedade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Lucia Duarte Apolinario Silverio 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu me chamo VERA LUCIA DUARTE APOLINARIO SILVERIO e 
sou moradora do Jardim Popular, no Distrito de Ermelino 
Matarazzo. Eu participo de um Projeto chamado "Mãos 
Verdes" que é desenvolvido no Colégio Silva Prado. Como 
moradora do bairro Jardim Popular, eu me interesso muito em 
ajudar na solução de diversos problemas, como por exemplo: - 
o descarte irregular de lixo e entulhos no bairro e 
especialmente na minha rua (Rua Japacuá, Jardim Popular) - 
também me interesso na preservação de ruas e praças - podas 
corretas e necessárias de árvores - preservação das abelhas - 
aproveitamento de áreas públicas para construção de hortas e 
plantio de árvores para as abelhas 

Natália Denise Arevalo 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Denise Arevalo, mais conhecida como Natália 
Denise Arevalo e sou moradora do Jardim Popular (Ponte 
Rasa), Zona Leste de São Paulo. Eu sou voluntária do Projeto 
Mãos Verdes executado no Colégio Silva Prado, no Jardim 
Popular. Os temas que tenho interesse em discutir nas 
reuniões do Conselho é relativo ao meu bairro e todos os 
problemas que o envolvem, por exemplo: - descarte irregular 
de lixo nas calçadas - carros (roubados) deixados nas ruas do 
bairro - pontos de alagamento do bairro e região e soluções - 
canalização de córregos que recebem esgoto (o cheiro é 
insuportável na Tiquatira e Calim Eid) - orientação dos 
moradores para não descartar móveis próximos aos córregos - 
maior publicidade sobre o cata-bagulho - poda de árvores (em 
vias públicas) que estão comprometidas - plantio de árvores 
nas calçadas do bairro (árvores que não comprometam as 
calçadas e construções) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Marasca Scuriza 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Sandra Marasca Scuriza e moro no bairro Vila 
Rio Branco, no Distrito de Ermelino Matarazzo. Eu sou 
voluntária do Projeto Mãos Verdes (executado atualmente no 
Colégio Silva Prado). Os temas de meu interesse para 
discussão do Conselho são os seguintes: - moradores de rua 
ocupando praças públicas, providências do Poder Público 
para realocá-las à lugares apropriados - agilização de 
autorizações para podas/extração de árvores comprometidas 
em locais públicos e particulares - plantio de mudas de 
árvores (apropriadas) nas calçadas, preferencialmente as que 
atraem abelhas nativas - soluções para descarte irregular de 
lixos em calçadas e praças - colocação de cestos de lixos nas 
praças públicas - plantio de árvores da mata atlântica nas 
praças publicas 

 

Elaine Cezario 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Elaine Cezário Vieira e moro no Bairro Vila 
Domitila, Região da Ponte Rasa. Eu faço parte do Projeto 
Mãos Verdes (Colégio Silva Prado) e trabalho numa escola. As 
minhas sugestões para as discussões nas reuniões do 
Conselho são: 1. A Prefeitura Municipal de SP poderia 
incentivar o cultivo de hortas nas escolas municipais 
fornecendo ferramentas, adubos e plantas. 2. Fazer palestras 
de conscientização nas escolas sobre a separação de lixo 
reciclável e o uso do lixo orgânico para o cultivo de hortas e 
vasos. 3. Palestras nas escolas sobre a importância das 
abelhas e proteção do meio ambiente 4. Promover feira do 
verde onde a população poderia aprender como plantar, 
cuidar, fazer vasos... 5. Alertar a população sobre o uso 
correto da água e dos recursos naturais 6. Sugerir ao Poder 
Público o uso das águas das minas naturais para lavagem de 
pisos, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joji Maruyama 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Joji Maruyama e resido no Bairro Vila 
Domitila, região da Ponte Rasa. Eu sou voluntário do 
Projeto Mãos Verdes (atualmente sendo executado no 
Colégio Silva Prado). Eu tenho interesse em discutir os 
seguintes temas nas reuniões do Conselho: - proteção das 
nascentes e olhos d´água nas praças e terrenos públicos 
(levantamento das nascentes da região) - mau trato das 
árvores em locais públicos (proposta: levantamento 
fotográfico de todas as árvores que estão com cimento em 
volta dela e notificação do morador) - uso dos terrenos da 
ENEL para hortas comunitárias (proposta: conversar com 
dirigentes da ENEL) 

 

Maria Helena Nunes 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Maria Helena Nunes e moro no Jardim 
Popular, Ponte Rasa. Eu sou voluntária do Projeto Mãos 
Verdes (Colégio Silva Prado). Eu tenho interesse em 
discutir os seguintes temas nas reuniões do Conselho: - 
abolir o uso de fumacê em vias públicas para acabar com 
os mosquitos, pois isso acaba também com as abelhas. - 
canalização dos córregos da região - orientação da 
população com relação ao descarte de lixo, móveis e 
entulhos em vias públicas (colocação de câmeras em 
locais viciados) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Mateus Pereira Rodrigues
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo José Mateus e sou Bacharel em Gestão Ambiental 
pela USP (Campus Leste). Atualmente faço pós
Economia e Gestão da Sustentabilidade pela UFRJ. Ao longo da 
graduação atuei diretamente em ações que envolveram a 
percepção e a educação ambiental e em projetos envolvendo a 
área de resíduos sólidos, como a realização do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da USP Leste. Desejo 
contribuir como Conselheiro no CADES trazendo minha 
experiência profissional, acadêmica e pessoal. Trazendo 
pessoas para falarem sobre certos temas, divulgando as ações 
e reuniões para mais pessoas participarem, continuar com 
ações de plantio de mudas de árvores nativas, mapear as 
potencialidades e fragilidades da nossa região, realizar 
parcerias com outros Conselhos em ações, ter como foco os 
Objetivos do Desenvolvimento 
disso, buscarei principalmente ouvir as demandas da 
população da região, dialogando e apresentando suas 
demandas para discutirmos nas reuniões do CADES.

Diego Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Diego, sou técnico ambiental.
pensarmos em futuro sem pensar em Meio Ambiente. O ar 
que respiramos, a água que bebemos, o alimento que 
consumimos, a sustentação da vida, depende da existência 
e bom equilíbrio da natureza ao nosso redor. Não é um 
detalhe para ser pensado s
necessidade para podermos "viver um amanhã". Como 
CADES, devemos estudar todo nosso território, pensar em 
melhorias para nossas vulnerabilidades, exaltar nossas 
potencialidades. Levar a importância da arborização 
urbana, disseminar as informações sobre a reciclagem e 
coleta seletiva de resíduos, cuidar dos nossos ribeirões. O 
Meio Ambiente é a soma de todos os componentes de um 
determinado lugar, e assim deve ser trabalhado, unindo 
todos os setores da sociedade civil afim de termos u
habitat melhor para nós seres humanos. Quero ser 
conselheiro porque acredito nisso, vivo isso.

 

José Mateus Pereira Rodrigues 

Me chamo José Mateus e sou Bacharel em Gestão Ambiental 
ela USP (Campus Leste). Atualmente faço pós-graduação de 
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experiência profissional, acadêmica e pessoal. Trazendo 
pessoas para falarem sobre certos temas, divulgando as ações 
e reuniões para mais pessoas participarem, continuar com 
ações de plantio de mudas de árvores nativas, mapear as 
potencialidades e fragilidades da nossa região, realizar 
parcerias com outros Conselhos em ações, ter como foco os 

 Sustentável (ODS), etc. Além 
disso, buscarei principalmente ouvir as demandas da 
população da região, dialogando e apresentando suas 
demandas para discutirmos nas reuniões do CADES. 

Me chamo Diego, sou técnico ambiental. É impossível 
pensarmos em futuro sem pensar em Meio Ambiente. O ar 
que respiramos, a água que bebemos, o alimento que 
consumimos, a sustentação da vida, depende da existência 
e bom equilíbrio da natureza ao nosso redor. Não é um 

empre que "pudermos", é 
necessidade para podermos "viver um amanhã". Como 
CADES, devemos estudar todo nosso território, pensar em 
melhorias para nossas vulnerabilidades, exaltar nossas 
potencialidades. Levar a importância da arborização 

as informações sobre a reciclagem e 
coleta seletiva de resíduos, cuidar dos nossos ribeirões. O 
Meio Ambiente é a soma de todos os componentes de um 
determinado lugar, e assim deve ser trabalhado, unindo 
todos os setores da sociedade civil afim de termos um 
habitat melhor para nós seres humanos. Quero ser 
conselheiro porque acredito nisso, vivo isso. 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toby 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Mario José Victor e moro no 
Bairro Jardim Popular, São Paulo, subdistrito 
de Ermelino Matarazzo. Eu sou voluntário do 
Projeto Mãos Verdes e eu gostaria de discutir 
os seguintes temas no Conselho: 1. plantio de 
árvores no bairro: calçadas, praças e terrenos 
ociosos. 2. uso de terrenos da Enel para hortas 
comunitárias 3. incentivo da Prefeitura 
Municipal à construção de hortas em escolas 
públicas municipais 4. incentivo de moradores 
a cuidar de locais viciados em descartes de 
entulhos, como por exemplo...fazer jardins, 
pintar os muros (grafiteiros), plantar árvores. 

 

Admilson Piva 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Admilson Piva e sou morador 
do Jardim Nordeste, São Paulo, SP. Eu sou 
voluntário do Projeto Mãos Verdes há um ano 
e trabalho no Colégio Masiero. No Colégio 
temos um projeto ambiental (hortas) que é 
desenvolvido junto com os alunos. Os temas 
que eu gostaria de discutir com o Conselho 
são: - proteção às abelhas (principalmente as 
abelhas sem ferrão) - incentivo às escolas 
municipais para criar um espaço destinado à 
hortas, mesmo que em vasos, no caso da 
escola não possuir terreno. - palestras em 
escolas sobre a reciclagem de lixo, 
principalmente o lixo eletrônico - 
conscientização da população para o descarte 
correto de lixo nos ecopontos - plantio de 
árvores em locais públicos e calçadas dos 
bairros pertencentes ao Subdistrito de 
Ermelino Matarazzo 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Natanael José de Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

MEU NOME É NATANAEL JOSÉ DE SOUZA, 
FORMAÇÃO TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE. 
MEU OBJETIVO É PODER COLABORAR PARA O 
FORTALECIMENTO DOS DEBATES VISANDO A 
ELEVAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
MAIS SUSTENTÁVEL PARA A NOSSA REGIÃO. 

 

Marli Cruz 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu nome é Marli Maria dos Santos Cruz e 
sou moradora do Parque Boturussu, São Paulo, 
SP. Eu sou voluntária do Projeto Mãos Verdes 
no Colégio Silva Prado. Os temas que eu 
gostaria de discutir no Conselho são: - plantio 
de árvores da mata atlântica em praças 
públicas para contribuir na preservação das 
abelhas nativas sem ferrão - plantio de flores 
diversificadas nas praças para a mesma 
finalidade, atrair abelhas - organizar feira do 
verde onde houvesse trocas de mudas, 
doações de sementes, palestras para as 
crianças sobre a importância das abelhas - 
palestras sobre energia limpa, oficina de 
construção de fogões solares - Oficina das 
Invenções: um concurso de produtos 
recicláveis para crianças e adolescentes com 
premiações 

Mariana Santos de Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Mariana, minha experiência profissional 
de Educação Física é na área aquática: treinamento 
em natação, natação infantil, natação adaptada,nado 
artístico, salvamento aquático, psicólogia do esporte, 
hidroginástica e escola de esportes. Minha proposta 
é proporcionar um estilo de vida ativa,incentivando a 
práticas esportivas educacionais, estimulando 
crianças, adolescentes e idosos. Contribuindo para o 
desenvolvimento mais saudável, oferecendo 
condições adequadas para a prática esportiva 
educacional de qualidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoel Marcionilio Olicio 
CARTA DE INTENÇÃO 

quero continuar trabalhando no CADES de 
Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa , pois 
conseguir levar conhecimento para as pessoas 
da comunidade, como a importância de 
plantar árvores, não poluir os corrégos e 
separar o lixo reciclável do lixo orgânico, isso 
me ensinou a importância de proteger o meio 
ambiente. 

 

Virginia Eliza Pivato 
CARTA DE INTENÇÃO 

tenho como objetivo ao me candidatar é dar 
continuidade ao trabalho realizado na região 
de Erm.Matarazzo e Ponte Rasa, através de 
palestras com a comunidade sobre a 
importância de plantio de árvores, visto que , 
nossa região é a mais quente do Estado de SP, 
por falta de vegetação;revitalização de hortas 
nas escolas; a importância de zelar por nossos 
corrégos (não jogando lixo); ensinando á 
separação do lixo orgânico do lixo reciclável; 
encontrando soluções par denúncias 
relacionadas ao meio ambiente ; promover e 
participar de saraus, com objetivo de 
divulgação do trabalho desenvolvido pelo 
CADES. 

Ana Veg 
CARTA DE INTENÇÃO 

Com experiência há 4 anos no Conselho Participativo 
Municipal, coordeno um grupo de idosos da Ponte Rasa a 
aproximadamente 7 anos. Com base na identificação 
através de vistorias, sugestões e reclamações dos 
moradores, identificamos a necessidade de: • Área verde 
no território, devido a alta poluição e aquecimento, pois 
temos avenida e empresas ao nosso redor, ocasionando 
danos de saúde, em especial os idosos e crianças. • 
Conscientização da comunidade na separação do lixo 
reciclado, devido a poluição nos corregos, terrenos baldios 
e até mesmo praças. Ocasionando proliferação de dengue, 
escorpião, ratos e entre outras pragas. • Reuniões infantis 
no instituito educacional sobre o meio ambiente, afim de 
levar as informações e conscientização aos seus familiares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcão do Jardim Popular 
CARTA DE INTENÇÃO 

Marcos Antonio de Freitas, busco ser 
conselheiro para ajudar o meio ambiente do 
local onde vivo com a ajuda da operação cata-
bagulho, cuidando das praças, CDCs e auxiliar 
nas demandas da população. 

 

Ricardo Pivato 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Ricardo Pivato, moro em Ermelino 
Matarazzo a 39 anos, nasci e cresci no 
território. Por formação, sou Gestor Ambiental 
e atuo profissionalmente na Vigilância 
Ambiental do distrito, o que me fez conhecer 
bem todas as localidades e os problemas 
ambientais da região, a partir do ano de dois 
mil e dezenove (2019), senti a necessidade de 
interagir de maneira cidadã no bairro para 
tentar amenizar os principais impactos que 
vem ao longo dos anos afingindo a população 
local. Gostaria de ser Conselheiro do Meio 
Ambiente para dar continuidade as ações 
ecológicas na tentativa de construir um 
subdistrito um pouco mais sustentável para as 
gerações futuras. Obrigado. 

Maria José 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Maria José, moro em Ermelino 
Matarazzo há 31 anos,tenho experiência em 
trabalhos com a comunidade, com conselho 
participativo, com o conselho gestor da saúde 
na UBS Cisper, tema ,limpeza e reciclagem 

 



 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Sergio Dias da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Faço parte do conselho Gestor em saude da 
UBS jardim Tres Marias, e tambem sou Agente 
Comunutario de Saude. Atuo na região e tenho 
bom conhecimento do terriotorio como um 
todo. 

Ana Claudia Solano Oliveira 
dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ola me chamo Ana Cláudia, 
Quaro me canditadar para este trabalho 
volutário ao ramo da saúde, ajudar no 
desenvolvimento e melhoria ao atendimento 
ao paciente. 

Prof. Tiago Luz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho o desejo de contribuir para uma 
sociedade mais sustentável, que respeite o 
meio ambiente. Já desenvolvi alguns projetos 
em escolas que mencionei e quero por meio 
do Cades ampliar estes projetos para o âmbito 
do território e quem sabe para toda a cidade. 
Acredito que para que ocorra o sucesso das 
políticas públicas é preciso a articulação de 
diversas secretarias por um objetivo comum. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheus Bezerra 
CARTA DE INTENÇÃO 

Melhoria de iluminação nas ruas e avenidas do 
bairro, adesão e ampliação de sistema wi-fi em 
praças e pontos de ônibus, melhoria de 
ciclofaixas, reforma de lombadas apagadas, 
adição de faixas de pedestre em pontos 
específicos de cruzamentos e avenidas, 
melhoria de pontos de ônibus e criação de 
novos espaços culturais para conscientização e 
aprendizado dos moradores com foco em 
jovens e crianças. 

Patrícia Santos de Araújo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Patrícia, sou formada em 
Administração e Gestão Politica, quero aqui 
cooperar para os debates e pautas a realizar 
para melhoria num todo de nosso bairro, junto 
a Subprefeitura de Ermelino Matarazzo e os 
integrantes deste conselho, vendo a 
necessidade de melhoria na saúde, 
entretenimento para crianças e adolescentes, 
mais esporte, projeto de academias em Praças 
entre outros pontos a ser abordados. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ola, meu nome é Karoline essa seria a primeira 
vez que poderia estar reprsentando e 
apresentando minhas ideias para a melhoria 
cultural e ambiental. Quero não só trazer 
melhorias, mas também poder representar o 
jovem e traze-los para perto, penso que seja 
importante essa representação ate para poder 
ajudar a entender e cuidar mais dos jovens da 
comunidade, trazendo projetos sociais e 
culturais 

Flávia Boutim 
CARTA DE INTENÇÃO 

À SVMA, 
Meu nome é Flávia Boutim, tenho 56 anos, 
Nasci em Rio Casca - MG e vim para Sao Paulo 
a mais de 40 anos e me apaixonei por esta 
cidade acolhedora. O desejo de exercer 
cidadania me levou a participar de conselhos e 
ajudar construir uma sociedade melhor, não 
posso mudar o mundo, porém posso 
contribuir para melhorar o nosso habitat, por 
um bairro mais sustentável e com mais 
qualidade de vida. Participei do Conselho 
Gestor da Saúde da UBS Carlos Muniz e da 
Supervisão de Saúde; Fui conselheira do CPM 
por 2 Biênios; Atualmente sou do CADES em 
vigência. Me apresento como candidata 
novamente para dar continuidade as 
propostas apresentadas, aprovadas porém não 
deliberadas. Proponho parceria do CADES com 
a Saúde, educação, comércios, empresas, e 
munícipes para realizar um trabalho de 
educação e conscientização, uma vez que o 
CADES não tem pernas para isso sozinho. 
#juntossomosmaisfortes 
#Meioambiente#coletaseletiva#tresrsdasusten
tabilidade#3PsdaSustentabilidade#arborisacao
#hortacomunitaria#parceria#juntos 
porumasócausa#SVMA#pontoviciadozero#tod
apopulacaocienteeconscientedaagendadacolet
aseletiva#agendacatabagulho#Erm 
elinoMatarazzoePonteRasallimpaeflorida#CAD
ES2021á2023# 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Eduardo, sou autonomo trabalho 
na area de TI. Quero poder Ajudar no 
desenvolvimentos do Bairro, atraves do 
saneamento básico, esporte,lazer cultura etc... 

Seu Peba 
CARTA DE INTENÇÃO 

Francisco de Assis Pereira, conhecido como 
Seu Peba, morador do Jardim Keralux à 25 
anos, Membro e voluntário do Instituto União 
Keralux (INKER), Conselheiro Gestor de Saúde 
e de Habitação do bairro. Amo a natureza e 
tenho força de vontade para aprender e ajudar 
Ermelino Matarazzo a trazer mais verde e 
discutir políticas públicas sustentáveis para o 
Meio Ambiente em nosso bairro. Procurarei 
realizar trabalhos junto as Comunidades do 
bairro trazendo a discussão do reciclável, do 
lixo em nosso bairro, plantio e hortas 
comunitárias. 

Geferson Theodoro de 
Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Geferson Theodoro de Oliveira, 
RG (*****); morador na Rua (*******) no 
distrito de Ermelino Maarazzo, ahcredito estar 
qualificado para esse posto, porque moro aqui 
ha mais de sessenta anos, e com o 
conhecimento das necessidades do bairro. 
Candidato-me a preencher essa vaga no 
CADES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faustino 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Jose Luiz Faustino Dos Santos, 
minha experiência de trabalho è que fui 
assessor parlamentar na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo de 2002 á 
2006, voltando á ocupar o cargo de 2010 á 
2012.Trabalhei em prol da população no 
seguimento de sustentabilidade e amparar 
famílias na reeducação á retornar á 
sociedade. Minha proposta é colaborar com a 
prefeitura local á amenizar problemas e 
representar meu bairro dentro de um 
contesto democrático. Dentro de uma pauta 
de uma audiência publica, tenho certeza que 
teremos ideias solucionáveis para o bairro do 
que me refiro. 

André Piazzon 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá! Meu nome é André Piazzon. Tenho 38 
anos, moro e trabalho em Ermelino 
Matarazzo. Trabalho voluntariamente junto ao 
Centro de Promoção Humana Lar Vicentino 
desde muito pequeno, sendo a mais de 20 
anos coordenador de um dos países da festa 
das nações. Sempre fui muito engajado nas 
causas da verde e meio ambiente. Auxiliei a 
implantar a coleta seletiva no condomínio 
onde moro e acredito fielmente que a 
reciclagem veja a única saída para o equilíbrio 
da natureza. Quero trazer ao debate nas 
reuniões proposta de incentivo para aumentar 
a participação popular na coleta seletiva, o uso 
de energia alternativa nos equipamentos 
públicos e um projeto amplo de resgates das 
águas de Ermelino. Estamos em um bairro 
cortado por dezenas de rios e córregos, em 
sua maioria enterrados. Está na hora de trazer 
a tona e voltar a dar importância nesse bem 
tão vital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana Martins 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta 
Quero ser conselheira do Cades por ser 
bióloga, moradora da Ponte Rasa e defendo a 
revitalização das praças de Ermelino 
Matarazzo, Ponte Rasa e adjacências, mais 
plantio de árvores nas ruas, hortas 
comunitárias nos terrenos da ENEL fornecendo 
aos moradores locais verduras frescas e sem 
agrotóxicos. Como já estagiei no Herbario do 
Parque Ibirapuera e no Centro de Educação 
Ambiental do Parque do Carmo fiz uma 
experiência em meio ambiente e com a 
experiência que adquiri quero ampliar esse 
trabalho. Juliana Martins 

Regiane de Andrade 
Quintino 
CARTA DE INTENÇÃO 

No bairro temos praças, mas nenhuma com 
uma iluminação adequada para usá las no 
início da noite ou mesmo no início da manhã. 
Também está precisando de manutenção...em 
uma delas, tem quadra mas pela precariedade 
da iluminação, por isso iremos juntos trabalhar 
para melhoria, para a população estar com um 
bairro de qualidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADES Guaianases – Eleição 2021 

Raquel 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Raquel , sou moradora da região de 
guaianases a 24 anos , já fui diarista , caixa de 
supermercado , trabalhei por 2 anos em 
escolas , já fui agente de prevenção em UBS. 
Sei bem oque nossa comunidade precisa . 
Desejo participar desta equipe a fim de 
agregar a comunidade Para desta forma 
sempre oferecer a melhoria a população , Peço 
que com isso possam me eleger , para que 
juntos possamos formar um conselho sólido , 
em suas reuniões . Obrigada a todos . 

Leandra Santos de Oliveira 
da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Leandra santos envio a minha proposta de 
ajuda ao meio ambiente Junto com a Prefeitura a 
reciclagem dos materiais junto as pessoas pra 
não voltarem prós rios Reutilizar a comida 
fazendo compostagem em um lugar só pra isso 
utilizado esse material pra adubação de praças e 
árvores Junto com os moradores fazer um local 
onde as roupas das pessoas não vá pra lixo 
Juntar as costureiras no bairro e fazer um local 
exclusivo só pras roupas e costuras Retirar das 
praças esses pneus com plantas pois só 
contamina mais o meio ambiente Cada morador 
receberá uma lixeira de plástico da prefeitura 
com endereço e quando o lixeiro passar todo o 
material estará lavado e seco nas lixeiras pra ser 
levado prós centro de reciclagem Pedir o apoio 
das empresas de grande porte nesta luta Pra 
geração de emprego preciso ganhar pra expôr 
todas as minhas ideias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmã Patrícia 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Patricia Machado disponho a me candidatar 
as Eleição do CADES (Conselho Regional do 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentavel 
e Cultura de Paz) devido o amor ao verde e ao 
bem comum. Pois sabemos que precisamos 
muito do nosso Planeta saúdavel. Porém agora 
ele precisa muito de nós, e creio que através 
da nossa mudança de hábitos o ajudará 
bastante. Pois tenho como objetivo interagir 
com a sociedade de forma simples. Pois 
podemos praticar bons hábitos sustentaveis, 
para contribuir com o Planeta e com as 
gerações futuras, e evitar ou amenizar a 
degradação do meio ambiente. 

Rogerio dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

EU ROGERIO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG 
(******), DECLARO MINHAS REAIS 
PROPOSTAS. COLABORAR EM CONJUNTO COM 
A SUBPREFEITURA DE GUAIANASES A 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NELE 
EQUILIBRADO. DIALOGAR COM PLENO 
RESPEITO PARA OUVIR E DAR SUGESTÕES AO 
MEIO AMBIENTE. PARTICIPAR DAS OFICINAS E 
SEMPRE COM MUITA HUMILDADE PARTICIPAR 
DAS QUESTÕES DO MEIO AMBIENTE COMO 
CONSELHEIRO DO CADES. ROGERIO DOS 
SANTOS OBRIGADO. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Waldir Moura dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE E AS VIDAS EM 
CONSONANCIA COM OS 17 ODS, DE CULTURA 
DE PAZ EM PROL DO PLANO DE METAS, 2021 A 
2024, E BUSCAR A CONTINUIDADE DAS 
POLITICAS PUBLICAS, PARA FAZER CUMPRIR A 
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, 
RACIAIS E POLITICAS, ONDE SEGUIMOS NAS 
LUTAS POR TERRAS MORADIAS, SAUDE E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CULTURA, DIREITOS 
HUMANOS, E OS DECRETO CONTRA COVID19 E 
NO ODS 3 MELHOR SAUDE E BEM ESTAR; 
DIANTE A 24ª CAMPANHA MUNICIPAL DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID19. 
HTTPS//NNN.PREFEITURASP.GOV.BR/VACINAS
AMPA DE 08/06/2021 -E OUTRAS AÇÕES 
COMO O PLAMPIR QUE É O PLANO MUCIPAL 
DE IGUALDADE RACIAL NAS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS EM FASE DE VALER AS 
AÇÕES DE IGUALDADE RACIAL.DECRETO 
58.526, 26/11/2018 CRIAR O CENTRO DE 
REFERENCIA DE COMOÇÃO DE IGUALDADE 
RACIAL DE GUAINASES PARA A PROMOÇÃO DA 
LEI 10.639/2003 E 11645/1008 E FAZER VALER 
A REGULARIZAÇÃO LATIFUNDIARIA E 
RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DE 
TERRITORIO DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. 

 

Jean Paulo da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Jean Paulo, quero participar deste conselho 
para contribuir em ajudar a conservar áreas 
ambientais, e junto desenvolver projeto 
sustentavél ao meio ambiente, mantendo a 
harmonia entre o Homem e o meio ambiente 
Projeto Social com a comunidade, elaborando 
cooperativas de catadores de reciclagem ao 
entorno de praças e parques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clebinho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Bom dia meu nome é cleber sou morador da 
região de guaianases Minhas experiências são 
na áreas de vendas e reciclagem Minhas 
propostas na área são lutar nas escola sobre a 
importância das cidades limpas Buscar 
voluntários nos cdc Limpeza nas regiões da vila 
muna com cartazes Como usar bem a 
reciclagem Mostrar o perigo das garrafas 
descartáveis para meio ambiente Doações de 
bergue De sacos para lixo Plantações de 
árvores nas escolas Lançamentos de blogs De 
rede sociais para concientizar os jovens 
Colocar crianças para plantar no sentindo de 
brincar na terra e não no celular Lutar pela 
comunidade Em todos cdc ter espaço para 
recreação para crianças mostrar a importância 
do meio ambiente do ar puro Carros de 
comunicação falando sobre o momento crítico 
da poluição Fazer experiência para mostrar o 
mal do gás carbônico Podar árvores muito alta 
sem precisa corta-la Vamos trazer os jovens 
juntos . 

 

Vicente Manoel dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu objetivo de ser conselheiro é 
conscientizar a população pela preservação do 
meio ambiente, através de campanhas 
educativas nas comunidades e nas escolas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Santos de Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sandra Santos de Souza Pedagoga com 
Especialização em Educação Inclusiva e Agente 
de desenvolvimento Sócio Ambiental , atuo 
como professora de Ensino Fundamental , 
realizei algumas oficinas em espaço público 
para os moradores da região que resido 
,venho apresentar a proposta de desenvolver 
atividades de oficinas em pontos estratégicos 
como escolas , praças , e outros espaços 
públicos, buscando parcerias diversas com 
comerciantes regionais para reutilização de 
materiais recicláveis , também estimular o 
descarte correto e o consumo consciente dos 
resíduos , estimular a compostagem caseira e 
o cultivo de hortas suspensas para espaços 
reduzidos ,envolvendo a comunidade de forma 
geral , mas focando principalmente as 
comunidades carentes onde observamos a 
necessidade de oportunizar a educação 
ambiental como também a capacitação para 
obter recursos financeiro através da criação de 
objetos artesanais que poderão ser 
comercializados 

Waldir Grisolia Junior 
CARTA DE INTENÇÃO 

SAO PAULO, 24/06/2021 SOU WALDIR 
GRISOLIA JUNIOR MORADOR DE GUAIANASES 
TENHO 39ANOS VENHO POR MEIO DESTA 
CARTA. DEMONSTRA O MEU INTERESSE EM 
PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO CADES ( 
CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CULTURA 
E PAZ). COMO SOU MORADOR E VEJO A 
GRANDE DEMANDA EM MELHORAR O MEIO 
AMBIENTE , SOU ARTISTA E QUERO 
CONTRIBUIR COM MINHAS ARTES E IDEIAS, 
PARA QUE CADE VEZ MAIS POSSAMOS SOMAR 
ESFORÇOS POR MUM BAIRRO MELHOR, MAIS 
NATUREZA, LIMPO, COM ARTE E BELEZA NO 
NOSSO MEIO. ACREDITO SER MUITO UTIL 
NESSA QUESTÃO AMBIENTAL COM MEUS 
GRAFFITIS E IDÉIAS NA MELHORIA. FICO A 
DISPOSIÇÃO WALDIR GRISOLIA JUNIOR 
24/06/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosangela Aparecida 
Benedito da Silva
CARTA DE INTENÇÃO

Projeto de hortas comunitárias aproveitando 
espaços usados como depósitos de entulhos 
clandestinos, gerar rendas as famílias carentes 
e restaurar praças e arvores e jardins e para 
incentivar a reciclagem .

 

Neilton Pires de Mace
CARTA DE INTENÇÃO

Meu objetivo a ser candidato, é ajudar a Sub 
de Guaianazes nos trabalhos de nossos 
bairros. Darei o meu melhor para contribuir 
em meu bairro 

 

Nilton 
CARTA DE INTENÇÃO

Nilton Cesar Carneiro, estou me inscrevendo 
como candidato a consel
uma vasta experiencia em projetos sociais, e 
quero nesse conselho contribuir trazendo 
idéias inovadoras para a comunidade do 
bairro 

Rosangela Aparecida 
Benedito da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Projeto de hortas comunitárias aproveitando 
ços usados como depósitos de entulhos 

clandestinos, gerar rendas as famílias carentes 
e restaurar praças e arvores e jardins e para 
incentivar a reciclagem . 

Neilton Pires de Macedo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu objetivo a ser candidato, é ajudar a Sub 
de Guaianazes nos trabalhos de nossos 
bairros. Darei o meu melhor para contribuir 

CARTA DE INTENÇÃO 

Nilton Cesar Carneiro, estou me inscrevendo 
como candidato a conselheiro, pois tenho 
uma vasta experiencia em projetos sociais, e 
quero nesse conselho contribuir trazendo 
idéias inovadoras para a comunidade do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria das Neves da 
Encarnação 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Maria Das Neves no momento 
estou aposentada mas meu interesse em 
participar é por que eu gosto de acompanhar 
sobre o trabalho que é feito nos bairros 

 

Silvana Pinto Cabral 
CARTA DE INTENÇÃO 

Atuar de forma integrada com a prefeitura do 
município de São Paulo para melhorias 
ambientais como saneamento básico água 
esgoto e outros. Levar a população inovação 
para uma vida mais saudável. Aproveitando 
recursos públicos de forma consciente e 
transparente. 

 

Marlete 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Marlete Rodrigues Carneiro, quero fazer 
parte do conselho para somar com os outros 
conselheiros para um bom andamento de 
trabalho comunitário. 

 

Lucia 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Maria Lucia, quero fazer parte do concelho 
para poder contribuir com a minha 
comunidade em projeto e ações de cidadania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Gessijane, quero fazer parte do conselho 
para contribuir com meu conhecimento em 
trabalhos sociais, com a intenção de contribuir 
com a melhoria do nosso bairro. 

 

Ana Maria Santiago da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu é Ana Maria trabalho em um setor 
financeiro e a minha intenção em me 
candidatar é fato de saber o que ocorre no 
bairro, como melhorias e/ou mudanças para 
benefícios das pessoas que residem no bairro. 

 

Ariane da Silva Moreira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho interesse em contribuir de forma mais 
participativa das decisões para o meu bairro e 
se possível ajudar aos cidadãos em melhorias 
para a nossa sociedade e família. Gostaria de 
construir um bairro melhorar para se viver 
trazendo as necessidades e dando meu 
posicionamento em decisões importantes que 
possam determinar a qualidade de vida que 
teremos aqui. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nara 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Nara Neres quero fazer parte deste 
conselho, pois já tenho feito trabalho 
comunitário e quero contribuir com idéias que 
venham acrescentar com os demais 
conselheiros para o bom andamento do 
serviço comunitário. 

Samantha Honório 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Samantha Cristina Honório, atuo 
como gestora de meio ambiente de unidades 
de saúde da Atenção Primária à Saúde, mais 
precisamente unidades da região de 
Guaianases. Atuamos, na gestão e saúde 
ambiental, com melhorias socioambientais 
dentro das unidades (para colaboradores e 
pacientes) e também atuação extramuro das 
unidades, enxergando nos territórios de 
atuação todas as potencialidades e 
vulnerabilidades, identificando as 
necessidades de cada comunidade e buscando 
articulações com órgãos públicos e parceiros 
dos territórios para propor melhorias das 
condições urbanas do entorno da unidade de 
saúde. Trabalhamos na questão 
socioambiental com o intuito de prevenção de 
agravos à saúde daquela população local, com 
foco na saúde ambiental dos espaços. A 
participação ativa no CADES favorecerá estas 
comunidades e podemos agregar 
conhecimento através do diagnóstico do 
território que elaboramos para as unidades de 
saúde. Precisamos do conselho e dos órgãos 
para maior efetividade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maria Goreti José de Aguiar 
CARTA DE INTENÇÃO 

QUERO INCENTIVAR O PLANTIO DE ARVORE, 
LIMPEZA DA CIDADE E SEPARAÇÃO DO LIXO 
PARA RECICLAGEM. AJUDAR SEMPRE A 
CIDADE EM PROL DA NATUREZA 

Luiza de Guaianases 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou secretaria do conseg presidente de ong 
lider comunitaria estou nessa ardua luta pela 
cultura e meio ambiente nas 
comunidades carentes a mais de 20 anos 

Maria Helena 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Maria Hela, quero ser conselheira porque 
quero contribuir para o desenvolvimento de 
bairro, trazer projetos que visam ajudar 
a todos menos favorecidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Itaim Paulista – Eleição 2021 

Vinicíus Luis Monteiro da 
Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Vinícius Luís Monteiro da Silva (Vini) Acredito 
na importância da convivência no distrito para 
se estabelecer propostas para os problemas da 
região. Portanto, estabeleci algumas delas por 
meio da minha extensa vivência circulando na 
região: Promover a LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO 
DOS CÓRRREGOS do Itaim Paulista, com o 
objetivo de melhorar a segurança das casas 
que se localizam nas margens e também para 
prevenir o assoreamento dos corpos d'água, 
que podem causar alagamentos; 
Conscientização da população e motoristas 
quanto à segurança do ciclista, lutar para a 
implementação da CICLOVIA na MARECHAL 
TITO em toda sua extensão, bem como outras 
ciclovias já previstas e não implementadas, 
incentivando o comércio local, além de MAIS 
PARADAS DE BIKE; ESCUTAR A COMUNIDADE 
do Itaim na implementação de políticas; 
Integrar a comunidade na preservação das 
áreas verdes, pressionando a prefeitura para 
manter os parques e pracinhas da região em 
excelente estado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Franco de Carvalho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Mariana Franco de Carvalho, estudante de 
Gestão Ambiental da Universidade de São 
Paulo, venho apresentar minha candidatura ao 
CADES. Me apresento com a intenção de 
contribuir com soluções que busquem o 
enfrentamento dos problemas ambientais 
urbanos no distrito do Itaim Paulista, a partir 
das demanda locais, dos princípios da 
sustentabilidade e do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, 
tenho a intenção de lutar pela ampliação da 
coleta e tratamento de esgoto, pela moradia 
digna, ampliação de áreas verdes para o lazer, 
promover uma gestão de resíduos sólidos que 
amplie a coleta de resíduos recicláveis e a 
diminua os pontos de descarte irregular de lixo 
e entulho, e apresentar soluções para a 
melhoria da mobilidade urbana com ciclovias e 
ciclo faixas. Como moradora do bairro e 
Gestora Ambiental, posso contribuir como 
interlocutora entre a sociedade e o poder 
público na resolução de conflitos e para a 
tomada de decisão. 

 

Rogério 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome e Rogerio , sou morador do bairro 
Jd SENICE intaim Paulista a 40 anos , por 
termos poucas áreas verdes , apenas em 
parques como o parque Chico Mendes , 
chácaras das flores e não a projetos que 
tragam áreas ou locais com mais verde em 
areias principais como ruas e avenidas , por 
que sem plantio de árvores em épocas quente 
a falta de umidade do ar e quase insuportável 
para a vida local , em destaque para pacientes 
em hospitais e quem sofre de problemas 
respiratórios . Falta incentivo para inclusão 
educacional visando a preservação do meio 
ambiente , com o forma de unir os indivíduos 
com seus meios e qualidade de vida , temos 
que fazer o incentivo da reciclagem e a criaçao 
de locais de descarte correto do lixo , para 
incentivação da população local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Matos da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Rodrigo Matos da Silva, tenho 35 
anos e resido no bairro de Itaim Paulista. Por 
ser morador deste referido bairro, acompanho 
os constantes problemas e dificuldades 
encontrados pelos moradores, como por 
exemplo, o despejo de lixo em locais indevidos 
que acabam provocando o fechamento dos 
'bueiros' afetando e alagando calçadas e casas 
em épocas de chuva fortes. Existem córregos 
no bairro que se canalizados e/ou tratados 
podem diminuir eventuiais prejuízos nessas 
épocas. Pode-se trabalhar em parceria na 
coleta de lixo dos moradores com os catadores 
da região, conscientizando os moradores das 
casas a deixarem embalagens recicláveis à 
parte para os catadores aproveitarem para a 
reciclagem, evitando que revirem o lixo e 
prejudiquem a coleta do 'serviço de coleta 
pública' que quando passa, encontraram tudo 
revirado. Percebo a necessidade de maior 
manutenção das praças e mais plantio de 
árvores de pequeno porte em ruas e encostas. 

 

Daniela Brandão Trajano 
Madeita 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nome: Daniela Brandão Trajano Madeira 
Idade: 39 Venho atravéz desta carta de 
apresentação, contar um pouco das minhas 
esperiências com adolecentes, pois vejo muito 
a necessidade que muitos tem de ser acolhido 
pela sociedade que muitas vezes são 
desprezados ate mesmo por seus familiares. 
onde muitos precisam somente ser ouvidos e 
orientado sobre seu direitos e deveres . Sendo 
assim,me ponho a disposição para a realizar 
com exelência este trabalho. Desde já 
agradeço. 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Souza Matos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu me chamo Vanessa e venho através desta 
com a intenção de melhorias e evolução de 
meu bairro com relação ao nosso meio 
ambiente, levando em consideração que 
medidas simples, como a de conscientização 
dos moradores, podem trazer excelentes 
resultados. Tenho como proposta o incentivo 
de lixeiras ecológicas em lugares estratégicos 
como praças, estação de trem e ponto final de 
ônibus (dentre outros) juntamente com um 
informativo fixo explicando que o mesmo 
pode ser feito na residência do morador 
separando o lixo orgânico do reciclável e da 
importância que esta atitude gera para o meio 
ambiente em que a pessoa vive e/ou convive, 
uma vez que já realizo este ato a mais de 10 
anos e sei que o exemplo influencia outras 
pessoas ao nosso redor fazer o mesmo. 

 

Jurandi Manoel de Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu estou me candidatando por acreditar que a 
região onde moto pode melhorar, levando 
conscientização , incentivando a população a 
cuidar melhor de suas ruas mantendo limpas , 
fiscalizando praças , sua limpeza a poda de 
árvores , juntos cuidando dos córregos , que 
diga se de passagem tem sido problemas na 
zona leste por causa da poluição , uero 
colaborar com ideias para o desenvolvimento 
da nossa região . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanilton Conceição Ferreira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Ivanilton, tenho experiencias e 
influencia no bairro, irei me dedicar durante 
toda a gestão, para levar sugestões a melhoria 
do ambiente, desenvolvimento sustentável e 
cultura de paz. 

 

Janete Simões 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Janete Simões da Mota , tenho 
51 anos ,formada em Ciências Biológicas , 
resido no bairro do Itaim Paulista . Sendo 
moradora e trabalhando no mesmo bairro , 
tenho vivenciado a ausência de politicas 
publicas voltadas para o meio ambiente.O 
Itaim paulista as ruas tem poucas árvores , 
sabemos que elas são importantes para 
regular temperaturas e chuvas .A falta de 
postos para recolher móveis velhos que os 
moradores lançam fora em qualquer lugar, 
com isso deixa o bairro sujo e feio, provocando 
muitas das vezes enchentes.Proponho que em 
parceria com as escolas realizem coletas de 
óleo usados nas frituras das residências dos 
alunos ,evitando assim o descarte em lugares 
que certamente iria poluir o meio ambiente. 
Com isso irá gerar recursos para a comunidade 
escolar e o meio ambiente estará livre desse 
resíduo, pois para cada um litro de óleo gasta-
se 25 mil litros de água. 

 

Maria Izabel Silva de 
Almeida 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Maria izabel Silva de Almeida, CPF 
(*******), declaro que realizo trabalhos 
voluntário nas comunidades da minha região. 
Prometo em sendo eleita, lutar pela causa e 
melhorias da qualidade do meio ambiente 
local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paulo Sandro Solano de Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

Paulo Sandro Solano de Souza, Boa dicção, atendimento ao 
público, tema social ajudar o próximo. Meu endereço está 
correto. Nessa sociedade que vivemos temos que acabar com 
a lei do silêncio, aceitar tudo que impõe, então precisamos 
fazer a diferença, para que possamos ter uma sociedade digna 
e justa. 

Almir PAVS 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezados, Eu, Almir dos Santos Amorim, venho, por meio 
desta, demonstrar meu interesse em participar do CADES da 
Supervisão de Itaim Paulista. Atuo há 12 anos em Política 
Pública, na área de Saúde Pública e Coletiva pela Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, no Programa Ambientes 
Verdes e Saudáveis – PAVS. Desde 2014 estou como Gestor de 
Projetos do Programa PAVS desenvolvendo projetos 
socioambientais em conjunto com a comunidade, associações 
de bairros, parceiros do segundo e terceiro setor, Unidade de 
Vigilância Sanitária e Ambiental, Unidades Educacionais e 
Prefeitura Regional nas áreas de abrangências que 
compreende o território das 14 Unidades Básicas de Saúde da 
Supervisão de Itaim Paulista. Meu objetivo profissional e como 
cidadão é participar das ações de desenvolvimento sustentável 
da região, visando o acesso aos direitos constitucionais, 
sustentáveis que promovam ambientes mais saudáveis e 
garanta a qualidade de vida às pessoas. Cordialmente, Almir 
Amorim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Marcão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marcos Roberto dos santos 
ramos, minha proposta é em relação ao 
aproveitamento de material reciclável, que 
além de ajudar pessoas que trabalham neste 
ramo, também ajudam o nosso meio 
ambiente, diminuindo assim a quantidade de 
lixo descartado principalmente em locais 
indevidos, o plantio de árvores no nosso bairro 
também faz parte do nosso projeto, pois 
melhora a qualidade do ar; Dar condições para 
que aquele lixo não reciclável seja descartado 
em local apropriado evitando assim, possíveis 
doenças ou outro tipo de problema, para isso 
a proposta é intensificar a fiscalização no 
descarte irregular além de trabalhar com a 
conscientização da população do bairro a 
respeito desse assunto, também garantir 
direitos e deveres do povo do nosso bairro 
através da cidadania e por fim procurar 
melhorar o saneamento básico para a área 
abrangente do nosso projeto. 

Leão 
CARTA DE INTENÇÃO 

MEU NOME É MARCOS LEÃO, JÁ CUIDEI DE 
SETORES LIGADOS AO MEIO AMBIENTE NO 
MEU TRABALHO, GOSTO E TENHO GRANDE 
PRAZER EM CUIDAR; PRETENDO PROPOR 
PROJETOS PARA PLANTARMOS ÁRVORES, 
AFINAL DE CONTAS ESTAMOS COM RUAS 
SECAS. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vinicius 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho experiência de anos com projetos 
socioambientais em contexto urbano, educação 
ambiental, e intervenções regenerativas. Estou 
trazendo propostas sólidas de trabalho para nosso 
bairro, replicando projetos que já realizei, que 
foram e são casos de sucesso. Faço parte de dias 
organizações sociais, Rádio Comunitária Milênio do 
Itaim Paulista, e Instituto NUA de São Miguel, e em 
parceria com o FUMCAD/SP (projeto aprovado) 
vamos iniciar um lindo trabalho aqui no bairro, na 
área que estamos solicitando a secretaria do Verde, 
com ajuda e apoio da subprefeitura. É possível a 
recuperação ambiental e a geração de renda, cuida 
da terra e educar os jovens, gerações futuras a 
terem a visão integral de saúde e bem estar 
socioambiental. 

Tio King 
CARTA DE INTENÇÃO 

BOA TARDE!! MEU NOME É REINALDO ( TIO 
KING), FAÇO UM TRABALHO DE ZELADORIA, 
REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO NOS LOCAIS 
EM PONTOS VICIADOS DO DISTRITO DE ITAIM 
PAULISTA. DESEJO COMPARTILHAR TODO ESSE 
TRABALHO QUE VENHO REALIZANDO COM OS 
FUTUROS CONSELHEIROS. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marquinhos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Marcos José Domingues da Silva, conselheiro 
do cades eleito a 2 eleiçãos com cargo de 
conselheiro titular. Tendo como projeto com a 
eco ponto, descarte de lixo eletrônico na 
regional, projeto contra esgoto a céu aberto. 
Tema para discussão: Esgoto a céu aberto 
entre outros. 

 

Osório 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Osório Silva de Almeida. E 
recentemente estudei sobre o 
desenvolvimento sustentável do meio 
Ambiente na faculdade, e gostaria muito de 
fazer parte deste conselho. 

 

CADES Itaquera – Eleição 2021 

Ivaldina Ferreira Veloso 
Félix 
CARTA DE INTENÇÃO 

O meu intuito é ajudar na conservação e 
preservação do meio ambiente, orientar e 
conscientizar as pessoas quanto a importância 
de cuidarmos e preservarmos o meio 
ambiente, e elaborar ou participar de projetos 
relacionados ao meio ambiente. 

 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Maria Dias Maciel 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu objetivo é trabalhar em prol do meio 
ambiente, elaborar projetos relacionados ao 
meio ambiente, orientar as pessoas da 
importância de cuidarmos do meio ambiente. 

 

Maria Ferreira Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu objetivo é trabalhar em prol do meio 
ambiente, elaborar projetos relacionados ao 
meio ambiente, orientar as pessoas da 
importância de cuidarmos do meio ambiente. 

 

Anaximandro Veloso Félix 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu objetivo é trabalhar em prol do meio 
ambiente, elaborar projetos relacionados ao 
meio ambiente, orientar as pessoas da 
importância de cuidarmos do meio ambiente. 

 

Sebastiana do Socorro Velozo 
Cruz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu intuito é poder colaborar com a preservação 
do meio ambiente, conscientizar as pessoas 
quanto a importância do meio ambiente, fazer 
projetos relacionados ao meio ambiente. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Minuetto 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Rodrigo Minuet  to, Pretendo ajudar na 
conscientização das pessoas da periferia, e 
mostrar a importância do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, 
pretendo fazer um grande trabalho em todas a 
comunidades de Itaquera e regiões ao redor, 
sangue jovem pra fazer um grande trabalho. 

 

Paula Cristina Lima dos 
Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

QUERO SER CONSELHEIRA PARA PODER 
ORIENTAR E CONSCIENTIZAR AS PESSOAS 
QUANTO A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE, 
ELABORAR PROJETO QUE SEJAM DESTINADOS AO 
MEIO AMBIENTE. 

 

 

Suely Maria da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

QUERO SER CONSELHEIRA PARA PODER 
ORIENTAR E CONSCIENTIZAR AS PESSOAS 
QUANTO A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE, 
ELABORAR PROJETO QUE SEJAM DESTINADOS AO 
MEIO AMBIENTE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliane de Araújo Rodrigues 
CARTA DE INTENÇÃO 

meu nome é Eliane de Araujo Rodrigues, sou 
estudante de Direto, estou no 7º semestre, 
estou conselheira Tutelar desde de 2016, 
estou no segundo mandato. mediantes esse 
trabalhos com redes de proteção entre outras 
precisamos muitos de politicas públicas. 

 

Natalina de Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

QUERO SER CONSELHEIRA PARA PODER 
ORIENTAR E CONSCIENTIZAR AS PESSOAS 
QUANTO A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE, 
ELABORAR PROJETO QUE SEJAM DESTINADOS AO 
MEIO AMBIENTE. 

 

 

Samara Santos Maranhão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Samara Santos Maranhaão, Gestora 
Ambiental pelo PAVS e atuo na região de 
Itaquera há 2 anos com projetos 
Socioambientais desenvolvidos nas Unidades 
Básicas de Saúde. Meu interesse é contribuir 
de forma ativa através de rede que já temos 
no território em prol do meio ambiente e 
sustentabilidade, pois são importantes para 
nossa cidadania, qualidade de vida e um 
futuro melhor. 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Cibele de Oliveira 
Santos de Almeida 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Ingrid Cibele de Oliveira Santos 
de Almeida, quero fazer parte do conselho 
para colocar em pauta assuntos sobre 
melhoria do meio ambiente, melhoria da 
saúde e interesses públicos. 

Gilberto Roque da Silva 
Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Gilberto Roque da Silva Pereira, 
morador do bairro de Itaquera a mais de 30 
anos. Vejo muita destruição e maus 
planejamentos e existe pouca estrutura para 
toda População. 

Silvio de Oliveira Junior 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Silvio de Oliveira Junior , tenho 41 
anos , sou casado, resido na zona leste de São 
Paulo , trabalho no ramo da construção civil a 
quase 20 anos. Me identifico muito com 
construção , natureza, conservação, e gosto de 
desafios estou sempre buscando aprender 
coisas novas. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Romilda Máxima Vilela de 
Lima 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Romilda Máxima Vilela de Lima, tenho 
atuado na defesa de direitos dos moradores 
do Jd Bartira através de projetos culturais e 
sociais. É possível desenvolver ações voltadas 
a política socioambiental e promover o 
desenvolvimento sustentável do nosso bairro. 
No conselho iremos discutir inúmeras 
questões inerentes a isso. 

André Luiz da Cruz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu André Luiz venho através desta, que me 
candidato a vaga de conselheiro por se 
importar com meio ambiente e me dedicarei 
cem por cento de total dedicação e empenho 
nesse conselho 

Raphaela Eduarda 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Raphaela Eduarda e tenho 18 
anos; Gostaria de fazer parte para ajudar no 
melhor desenvolvimento do meio ambiente, 
colocar novas ideias e absorver ideias para 
melhores propostas socioambientai, auxliar na 
transmissão de informaçoes, conhecimentos e 
melhorias ambientais para população. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jaqueline Sales Zanchetta 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Jaqueline Sales Zanchetta, tenho 28 anos, 
nasci e cresci na COHAB 2 e desde os 15 anos 
resido no bairro Cidade Líder. Sou graduada no 
bacharelado interdisciplinar Ciência e 
Tecnologia da Universidade Federal do ABC e, 
atualmente, estou no meu útlimo ano do curso 
de formação específica, vinculado ao 
bacharelado, Engenharia Ambiental e Urbana 
pela UFABC. Meus conhecimentos 
compreendem as áreas de planejamento e 
gestão ambiental urbana; saúde e saneamento 
ambiental; meio ambiente e recursos naturais. 
Tenho 6 anos de experiência nas áreas de 
consultoria ambiental, projetos sustentáveis, 
análises geoespaciais ambientais e urbanas e 
comunidades marginalizadas. O meu objetivo 
em fazer parte do CADES é em ser um 
representante da sociedade civil e poder 
discutir temas de interesse que compreendem 
o saneamento básico, habitação e direito à 
cidade, resíduos sólidos, planejamento 
urbano, educação ambiental, igualdade social, 
recuperação de praças e parques. 

Douglas Pedrão Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Douglas tenho 39 anos, e interesse 
em auxiliar nesse trabalho pois a muito 
importante a população esta participando e 
discutirmos sobre o descarte irregular de lixo, 
entulhos em região de córregos, onde tem 
efeitos no nosso meio ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Estevam da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nome: João Estevam da Silva 
Experiências: Já atuei como conselheiro 
participativo municipal e conselheiro 
municipal de política urbana entre 2013 e 
2020 Propostas: Acompanhar e fiscalizar as 
obras no município de São Paulo, 
Principalmente na Subprefeitura de Itaquera e 
na Macro Leste II. 

Vitória Santos Coelho 
Carvalho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nome: Eduacação Ambiental nas Escolas e 
Comunidade As questões ambientais 
relacionadas à questão da Educação 
Ambiental, na perspectiva do desenvolvimento 
de projetos nas escolas e comunidades que 
busquem a sensibilização e conscientização 
socioambiental nos bairros em vulnerabilidade 
social principalmente as que ocupam áreas de 
risco. a escola assume papel fundamental no 
desenvolvimento de projetos que busquem 
formar pessoas com pensamentos críticos e 
conscientes de suas responsabilidades sociais, 
as quais levarão possíveis soluções para as 
problemáticas sócio-ambientais. É possível 
afirmar que o processo educacional é uma 
ferramenta de transformação, e que por meio 
dela se constroem perspectivas norteadas pelo 
entendimento de construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária e sensibilizada 
no uso dos recursos naturais. Assim, o 
processo de sensibilização ambiental deve ser 
contínuo, objetivando as mudanças de hábitos 
de forma sustentável. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaís 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou formada em Gestão de Recursos 
Humanos, formada em Assistente de Produção 
Cultural. Fui proponente do projeto Cria-Ativa 
Cohab 2, contemplado pelo programa VAI da 
SMC, que trabalhou para fortalecer a rede de 
articulação cultural já existente na cohab, 
fomentando as formações internas. Desde 
2017 participo do Grupo Da Mata, que para 
além das atividades culturais e desenvolve um 
trabalho de agroecologia na Cohab 2, no local 
antigamente ocorria descarte irregular de lixo 
e o grupo desenvolveu e cuidou do espaço e 
da terra e hoje realiza a produção de 
alimentos orgânicos e trabalha a educação 
ambiental com a comunidade. Minha proposta 
é que fomentemos e trabalharmos para que os 
pequenos agricultores tenham estruturas em 
suas hortas. 

Samurai 
CARTA DE INTENÇÃO 

Pretendo propor discussões , voltadas a 
Agroecologia urbana e o fortalecimento das 
hortas comunitárias. Sou gestor cultural e 
trabalho no Grupo da mata e Cordão folclórico 
de Itaquera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseli Gaia 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu sou Roseli Gaia, sou uma pessoa que tem 
muito interesse em viver de forma 
sustentável, praticando ações que tem como 
objetivo valorizar e conservar os recursos 
naturais essenciais para a Vida: água, ar e solo. 
Atualmente faço parte de um grupo de 
moradores que tem um trabalho sério de 
recuperação de uma área pública, que era 
usada para descarte irregular de entulho. 
Atualmente temos uma Horta Comunitária, a 
Horta Comunitária Da Mata, espaço aberto 
onde cultivamos algumas hortaliças, ervas 
medicinais, temperos e plantas alimentícias 
não convencionais. Também é um espaço para 
troca de experiências e muito aprendizado. 
Meu trabalho no CADES Itaquera será o de 
incentivar a participação dos munícipes 
interessados na gestão participativa em praças 
e áreas públicas, porque esse trabalho 
conjunto tem um resultado muito mais 
efetivo, dividindo as responsabilidades que o 
poder público e munícipes devem ter nas 
questões ambientais do nosso bairro. 

Viviane 
CARTA DE INTENÇÃO 

Quero ajudar o meu bairro a crescer , 
prosperar, que tenha mais áreas de lazer e 
mais eco pontos, no meu bairro, que a 
iluminação seja de qualidade, e que os guardas 
civis, façam mais rondas na ruas , 
principalmente de noite e madrugada, com o 
auxílio e sabedoria de DEUS, ajudar a minha 
comunidade. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zildo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nome: José Zildo Almeida da Silva 
Experiência:Atuei com conselheiro 
Participativo Municipal e como conselheiro do 
CADES entre 2013 e 2021 Propostas: Fiscalizar 
as intervenções e acompanhar o orçamento na 
subprefeitura de Itaquera 

Mohammed Fernando 
Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Mohammed Fernando Pereira é líder 
comunitário, atuante em Conselhos, como o 
Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde 
Jardim Helian e também o Conselho Gestor da 
Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo. 
É agente de inovação socioambiental, uma vez 
que sua atuação é em prol das questões 
socioambientais. Além disso é presidente da 
Associação de Moradores e Amigos do Jardim 
Helian, localizada em Itaquera, na Zona Leste 
de São Paulo. É uma instituição comunitária 
sem fins lucrativos que tem um histórico de 
lutas para melhoria das condições de vida na 
comunidade a partir da participação e 
discussão sobre as questões do bairro. 
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Ronaldo Fontana de Jesus
CARTA DE INTENÇÃO

Estudante de Licenciatura em Ciências da 
Natureza na EACH
bolsista PUB em projeto de divulgação da 
química no grupo Gepeq USP em 2019. Em 
2020, desenvolveu material de divulgação 
sobre manguezais no Museu de Zoologia da 
USP, ao mesma tempo que desenvolvia 
iniciação científica voluntária sobre ensino de 
ciências na educação infantil, analisando 
materiais da antiga creche oeste USP. Gosta de 
discutir sobre alimentação saudável e sobre 
como o sistema terra funciona. É coordenador 
de horta escolar comunitária no bairro de 
Artur Alvim, membro do coletivo Ana 
Primavesi de estudos da terra e do Fórum 
popular da natureza (EACH USP).

Paulo da arca
CARTA DE INTENÇÃO

Me chamo Paulo dos Santos Silva,ten
anos, resido na vila Pierina, pretendo 
colaborar com a população no incentivo a 
sustentabilidade e preservação de medidas 
ambientais, sou ativista social já integrei no 
passado o conselho do comas, e pretendo me 
dedicar a essa temática (ambiental) qu
tão necessário em nossos dias.

 

 

Ronaldo Fontana de Jesus 
CARTA DE INTENÇÃO 

Estudante de Licenciatura em Ciências da 
Natureza na EACH-USP. Participou como 
bolsista PUB em projeto de divulgação da 
química no grupo Gepeq USP em 2019. Em 

olveu material de divulgação 
sobre manguezais no Museu de Zoologia da 
USP, ao mesma tempo que desenvolvia 
iniciação científica voluntária sobre ensino de 
ciências na educação infantil, analisando 
materiais da antiga creche oeste USP. Gosta de 

e alimentação saudável e sobre 
como o sistema terra funciona. É coordenador 
de horta escolar comunitária no bairro de 
Artur Alvim, membro do coletivo Ana 
Primavesi de estudos da terra e do Fórum 
popular da natureza (EACH USP). 

Paulo da arca 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Paulo dos Santos Silva,tenho 56 
anos, resido na vila Pierina, pretendo 
colaborar com a população no incentivo a 
sustentabilidade e preservação de medidas 
ambientais, sou ativista social já integrei no 
passado o conselho do comas, e pretendo me 
dedicar a essa temática (ambiental) que se faz 
tão necessário em nossos dias. 



 

 

 

   

 

 

 

 

  

Bebezão da Vila Esperança 
CARTA DE INTENÇÃO 

Preservação de áreas Verdes fauna e flora para um 
bem esta da população e formatação de parque 
lineares para toda a região 

 

Fernando Santos Guimarães 
CARTA DE INTENÇÃO 

As minhas intenções em participar do conselho de 
meio ambiente da minha região é trazer ao 
conhecimento da administração pública como 
melhorar a preservação do meio ambiente da nossa 
região de modo a construir um meio ambiente mais 
sustentável e desenvolvido na forma do art 225 da 
constituição federal. Trazer ao debate público todo o 
meu conhecimento da região e como os recursos 
podem ser melhor alocados para a preservação 
ambiental e consonância com o desenvolvimento 
econômico e social da região compreendida pela 
subprefeitura da Penha. 

 

Eloisa Lima Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Eloisa Lima Pereira, pós graduada em 
Planejamento e MKT, graduada em Administração de 
Empresas. Acredito que ao fazermos a nossa parte, 
podemos mudar para melhor o nosso meio e entorno 
e quando nos unimos, transformamos ainda mais os 
objetivos para o bem comum. Acredito no 
voluntariado e o quanto ele transforma. Faço parte de 
trabalhos voluntários em Bairros como: Mãos Verdes 
(Colegio Dep Silva Prado) horta comunitária para os 
alunos, Grupo Mulheres do Brasil em vários GT, 
inclusive o de Meio ambiente, escrevo para o Jornal do 
Bairro Vila Ré, também faço parte das reuniões da UBS 
da Vila Ré com propostas de melhorias e colaborativa 
e sou membra colaboradora no Grupo OAB SP - 
Comissão da Mulher Advogada. Acredito que posso 
contribuir e agregar nos projetos propostos. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisete Rodrigues de Lima 
CARTA DE INTENÇÃO 

Morando no bairro a mais de 40, é fato que percebo 
que todas as pessoas sente ao menos um efeito do 
avanço do homem sobre o meio ambiente. Poluição, 
mudanças climáticas, falta e desperdício de água e 
desmatamento fazem parte da realidade da maioria 
dos brasileiros. Vejo que posso fazer muito mais 
estando como Conselheira do CADES podendo levar 
diretamente as demandas referente ao Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para 
discussão junto ao poder público. 

 

Vania Regina Toffoli 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Vania Toffoli, sou jornalista nascida e 
criada na Penha. Nos últimos anos, me especializei em 
jardinagem, paisagismo e recentemente, hortas 
caseiras e compostagem. Acredito que a agricultura 
familiar é o caminho para diminuir a desigualdade 
social e insegurança alimentar que vivemos, além de 
extinguir o consumo de agrotóxicos. Minhas propostas 
incluem implantação de hortas comunitárias, jardins 
medicinais, compostagem e criação de abelhas sem 
ferrão em espaços abandonados e praças. Também 
planejo oferecer oficinas pontuais sobre 
reaproveitamento integral dos alimentos, 
biocosméticos e produtos de limpeza naturais para 
criação de renda e preservação do meio ambiente. 
Alguns dos cursos que fiz são: Cultivo de Hortas 
(Umapaz); Manejo de Pequenas Hortas (Pé de Feijão); 
Meliponicultura (Embrapa); Composteira Doméstica 
(Embaúba Socioambiental); Biocosméticos (Chama 
Verde); Produtos de Limpeza Naturais (Embaúba 
Socioambiental); Precious Plastic (Fab Lab). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ratão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Antônio Carlos Pinto, conselheiro do meio 
ambiente (CADES - PENHA) pela 2º gestão, 
concorrendo peça 3º vez, gostaria que o poder público 
e os representas da sociedade civil, mais a participação 
do presidente do Cades-Penha, esperamos que haja 
mais parceria entre os orgãos do cades e as 
comunidades. Acho também, que são muitas reuniões 
e poucas ações, sendo que na ultima gestão, não 
participei muito por problemas profissionais. Na 
primeira gestão, percebi que haviam pessoas mais 
engajadas da secretária de meio-ambiente, presidente 
do cades penha, representantes da comunidade, 
empresas ligadas a coleta seletiva, uma série de 
fatores positivos. 

Maria do Céu 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Maria do Céu, apresento a minha carta 
de intenções onde se eleita for, para compor o novo 
colegiado do Conselho de Meio Ambiente, 
desenvolvimento sustentável e Cultura de Paz (CADES 
Penha) trabalharei para melhorar a qualidade de vida 
da população. Apresentarei propostas para o 
crescimento econômico em sintonia com o meio 
ambiente. Receberei demandas e propostas para 
consonância e diálogo constante com o poder público, 
garantindo que o CADES Penha seja em canal efetivo 
de escuta e informação para a população, 
possibilitando a participação e voz à todos sem 
distinção. Minhas propostas serão de encontro ao que 
preconiza a Agenda 21, Carta da Terra, Agenda 2030 e 
outros instrumentos norteadores que possam nos 
guiar para transformar as relações entre pessoas, 
cidade e meio ambiente por meio de educação 
ambiental. Como missão busco a paz para todos, a 
erradicação da pobreza, a proteção ecológica e o 
desenvolvimento sustentável. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábio Araújo Pereira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Fábio Araújo Pereira, entendo que é papel do 
individuo contribuir para conservar e melhor o meio 
ambiente, tendo uma atitude proativa no que diz 
respeito à conservação e melhora do meio ambiente 
onde vive. Para tanto, é necessária a conscientização 
quanto à legislação e de meios que garantam o acesso 
do individuo às informações necessárias a este, no que 
diz respeito ao ambiente onde vive. Me proponho a 
contribuir de maneira ativa na disponibilização do 
máximo de informações, além de orientação ao 
individuo e à sociedade da legislação e ordenamentos 
relativos à preservação do meio ambiente, para que 
haja a necessária conscientização para a preservação 
do mesmo e a correta convivência neste. Assim, neste 
contexto, me coloco como candidato a ser votado para 
compor o Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura e Paz da 
Subprefeitura Penha. 

 

Cícero Miguel Barros 
CARTA DE INTENÇÃO 

Cicero Miguel Barros, sustentabilidade ambiental 
serão desenvolvidos instrumentos que garantam que 
as questões socioambientais permeiem todas as 
políticas públicas do governo e mobilizem a sociedade 
em favor de práticas que promovam maior qualidade 
no dia a dia dos cidadãos, com menor impacto 
ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Souza 
CARTA DE INTENÇÃO 

Alex Souza é paulistano, tem 43 anos, católico, nascido 
no bairro da Penha, o primogênito de 3 filho(a)s de 
comerciantes. Estudou em escola pública e graduou
em gestão de processos, planejamento e gestão de 
empresas, atuou na iniciativa
setor público como gestor e ouvidor.
atuou também na fiscalização de contratos e em 
comissões de licitações, onde adquiriu experiência na
aplicação eficiente do dinheiro público.
como conselheiro são apoiar a melhoria na gestão dos 
parques, praças e espaços públicos, bem como a
ocupação de forma organizada do solo reduzindo as 
favelas e ocupações irregulares e também um 
programa de plantio de
melhorando o clima no bairro da Penha e na nossa 
cidade. 

Daniel da Silva Lemes
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou jornalista, tenho 37 anos e sou morador ativo no 
bairro da Penha. Sou responsável pelo c
site Penha News, que é um produto de notícia local, 
que tem como objetivo noticiar e fazer reportagens 
sobre as regiões que envolvam a região e o Brasil. 
Pautando a difusão, a profundidade, a relevância e a 
prestação de serviço, desde Agosto de 
produzindo conteúdo para o site e no instagram. Para 
que o projeto ganhe corpo 
comunidade, quero entender mais sobre as reuniões, 
acompanhar os projetos, checar as informações e 
produzir conteúdo relevante com person
bairro, é de intenso interesse para mim que, além de 
jornalista e escritor - tenho interesse em conhecer a 
máquina pública e as discussões que são deliberadas 
nas reuniões do conselho participativo do bairro. 
Jornalismo é a arte que ajuda na utili

 

Alex Souza é paulistano, tem 43 anos, católico, nascido 
no bairro da Penha, o primogênito de 3 filho(a)s de 

Estudou em escola pública e graduou-se 
em gestão de processos, planejamento e gestão de 

mpresas, atuou na iniciativa privada e também no 
setor público como gestor e ouvidor. No setor público 
atuou também na fiscalização de contratos e em 
comissões de licitações, onde adquiriu experiência na 
aplicação eficiente do dinheiro público. Suas propostas 
como conselheiro são apoiar a melhoria na gestão dos 
parques, praças e espaços públicos, bem como a 
ocupação de forma organizada do solo reduzindo as 
favelas e ocupações irregulares e também um 
programa de plantio de árvores em comunidade 

clima no bairro da Penha e na nossa 

Daniel da Silva Lemes 

Sou jornalista, tenho 37 anos e sou morador ativo no 
bairro da Penha. Sou responsável pelo conteúdo do 
site Penha News, que é um produto de notícia local, 
que tem como objetivo noticiar e fazer reportagens 
sobre as regiões que envolvam a região e o Brasil. 
Pautando a difusão, a profundidade, a relevância e a 
prestação de serviço, desde Agosto de 2020, venho 
produzindo conteúdo para o site e no instagram. Para 
que o projeto ganhe corpo - e possa abranger a toda a 
comunidade, quero entender mais sobre as reuniões, 
acompanhar os projetos, checar as informações e 
produzir conteúdo relevante com personagens do 
bairro, é de intenso interesse para mim que, além de 

tenho interesse em conhecer a 
máquina pública e as discussões que são deliberadas 
nas reuniões do conselho participativo do bairro. 
Jornalismo é a arte que ajuda na utilidade pública. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Cunha da Mata 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Felipe Cunha, sou Engenheiro Ambiental e 
Sanitarista, minha intenção para integrar o Conselho é 
levar uma visão técnica para as discussões e propostas, 
além de agregar e transmitir para o público mais 
jovem as decisões que competem a nossa região. 

Rogério Alves da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Temos um potencial enorne ecologicamente falando, 
e temos muitas áreas que podem serem parques 
úteis, também locais que precisan de renovação, 
além de trtamentos específicos para não só melhorar 
a vida no âmbito ecológico quanto social, partindo 
de melhorias sustentáveis. 

Sonia Regina Campos de 
Oliveira 
CARTA DE INTENÇÃO 

Proponho que seja feito um trabalho de forma 
harmônica e confiante para a população onde 
pretendo atuar junto ao sub prefeito da.penha.E 
através de projetos que venham dar o suporte 
essencial para as questões arborização lazer e 
higienização ambiental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiza Gois Magalhães 
CARTA DE INTENÇÃO 

Desejo participar com meus conhecimentos, como 
estudante de Gestão Ambiental, e atuar na 
identificação de problemas e soluções ambientais na 
região. 

Karina Marcondes Lopes de 
Lavor 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Karina Lavor, sou formada em 
Comunicação Social e graduanda do curso de Gestão 
de Políticas Públicas na USP. Considero o 
desenvolvimento sustentável uma importante 
ferramenta para garantir o progresso de nossa cidade 
sem esquecer de proteger o meio ambiente. Acredito 
na participação social para a construção e 
implementação de políticas públicas para a 
comunidade, por isso os temas que mais gostaria de 
discutir no conselho são aqueles que envolvem o 
coletivo, como a criação de hortas comunitárias, 
separação e coleta seletiva do lixo residencial, maior 
oferta de bicicletários na região, manutenção de 
espaços para o lazer e convivência e ações escolares 
promovendo a preservação do meio ambiente. 

Jucivaldo Pereira dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Quero me candidatar a Conselheiro do Verde para 
ajudar a região da nossa subprefeitura da Penha no 
que diz respeito ao verde e meio ambiente, 
principalmente com as nossas nascentes, corregos e 
rios que hoje são esgotos a ceu aberto e as suas águas 
tambem chegam ao nosso rio tiete, hoje totalmente 
poluido. Temos tambem de captar 100% do nosso 
esgotos que hoje são jogados em nossos corregos e 
rios e que deveriam ser tratados e jogados nos nossos 
corregos e rios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriella Aracy Silva Tavares
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, me chamo Gabriella Aracy, sou Bióloga e 
especialista em Educação Ambiental, trabalho 
com criação e implem
socioambientais a quase cinco anos. Fui 
educadora ambiental, de agroecologia e 
permacultura no Projeto Nossa
Sustentável pelo Instituto Nova União da Arte 
(NUA) em São Miguel Paulista. Atuei no Coletivo 
de Permacultura do Itaim Paulista (Permai’taim) 
com articulação e mobilização social em espaços 
educadores visando a Transição para Sociedades
Sustentáveis, no Itaim Paulista. E também técnica 
em Agricultura Urbana na empresa Loa Terra. 
Atualmente sou Assistente de
Socioeducacionais na empresa Evoluir 
colaborando no desenho e redesenho 
metodológico dos projetos, dos encontros
formativos e das oficinas vivenciais. Pretendo 
contribuir nas discussões e ações na zona leste 
com as temáticas de sustentabilidade, agricultura 
urbana, dentre outros, fortalecendo os 
movimentos e grupos que já atuam na região, 
ampliando os debates sobre a justiça climática e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

YES 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo ierzy ignatowicz e quero me tornar um 
conselheiro do CADES para representar a sociedade 
perante ao poder público
sociedade civil, referente a preservação e soluções 
ambientais. 

 

 

Gabriella Aracy Silva Tavares 

Olá, me chamo Gabriella Aracy, sou Bióloga e 
especialista em Educação Ambiental, trabalho 
com criação e implementação de projetos 
socioambientais a quase cinco anos. Fui 
educadora ambiental, de agroecologia e 
permacultura no Projeto Nossa Quebrada é 
Sustentável pelo Instituto Nova União da Arte 
(NUA) em São Miguel Paulista. Atuei no Coletivo 

im Paulista (Permai’taim) 
com articulação e mobilização social em espaços 
educadores visando a Transição para Sociedades 
Sustentáveis, no Itaim Paulista. E também técnica 
em Agricultura Urbana na empresa Loa Terra. 
Atualmente sou Assistente de Projetos 

ioeducacionais na empresa Evoluir 
colaborando no desenho e redesenho 
metodológico dos projetos, dos encontros 
formativos e das oficinas vivenciais. Pretendo 
contribuir nas discussões e ações na zona leste 

sustentabilidade, agricultura 
rbana, dentre outros, fortalecendo os 

movimentos e grupos que já atuam na região, 
debates sobre a justiça climática e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Me chamo ierzy ignatowicz e quero me tornar um 
conselheiro do CADES para representar a sociedade 

er público e trazer benefícios a 
sociedade civil, referente a preservação e soluções 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Josy 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Joseneide Maria da Silva, moro no bairro 
da Vila Silvia, há quase quatro anos, e quero 
participar dos assuntos de interesse do meu bairro , e 
colaborar para as devidas melhorias necessarias. 
A minha proposta inicial, seria para o meu bairro, 
fazer parceria com os mercados do bairro, para 
receberem lixos recicláveis dos moradores e ter 
desconto na cona de luz, conforme modelo da 
parceria do atacadista ASSAI com a Enel. 

Osni Pandori 
CARTA DE INTENÇÃO 

Já sou conselheiro, será minha 2 gestão e quero dar 
continuidade ao trabalho já realizado..além de 
poder contribuir para uma cidade mais inclusiva e 
melhor.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADES São Mateus – Eleição 2021 

Toninho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Como morador e comerciante do bairro há 20 anos, 
quero contribuir com meio ambiente para melhorar 
a qualidade de vida de todos, minha intenção é 
fazer ações de conscientização. Projetos pequenos e 
pontuais com a participação dos munícipes, 
comerciantes e principalmente a juventude. 

 

César 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo César Ricardo, tenho 44 anos, desde 
então morador a 50 anos com meus familiares vindo 
do norte de Pernambuco, sou presidente de uma 
associação dos moradores DEPENDE de Nós, no 
bairro do Jardim Iguatemi, subprefeitura de São 
Mateus. O intuito da associação, além de 
assistencialização dos moradores e a manutenção 
em preservar os espaços públicos de nossas praças 
através do meio ambiente, onde o lazer e a Cultura 
estão arraigados em nosso meio. E é através dessas 
áreas verdes que temos a possibilidade de obter 
políticas públicas de início para a melhoria de nossa 
comunidade. Atenciosamente César Ricardo. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Coelho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Gabriel Coelho, atualmente faço parte de 
movimentos sociais, queremos propor um debate 
amplo sobre o meio ambiente, recursos 
ambientais, efeitos e causas de ocupação 
irregulares, como conseguir que as ocupações 
não maltratem o meio ambiente 

 

Rafael Coelho dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Rafael Coelho dos Santos, morador do zona leste 
de são Paulo ligado a movimento sócias , buscar 
defender o meio ambiente e o desenvolvimento 
sustentável buscando sempre o equilíbrio 

 

Fernando Coelho dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Acredito que o principal ativo é o ser humano, 
pois sem ele se torna vazia a proposta de um 
ambiente integrado e diverso. É necessário o 
chamamento da sociedade civil e inclusive o 
apadrinhamento de árvores, jardins, praças e 
parques em um grande comprimento social, 
público e privado para obtenção das metas da 
ONU. Alcançando assim a qualidade de vida que 
todos queremos e precisamos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudemir de Carvalho Cruz 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezada Comissão, 
Quero auxiliar no desenvolvimento social a todo 
cidadão e a comunidade com projetos que 
proporcionara sucesso a ambas partes 
cidadão/comunidade.  
Educação,Saúde,Moradia,Meio Ambiente etc. 

Julio Cabelo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, sou julio cabelo tenho 39 anos morador de São 
mateus no jd Tietê por toda vida. Sou representante 
do forum de cultura de sao mateus e tenho 
formação também como agente socioambiental 
pela sesc e umapaz. 

 

CES 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, sou Cleyto Eloy, tenho 41 anos, sou morador do 
Jardim Tietê região de São Mateus, sou 
representante Cultural "grafite" e sócioambiental, 
formado em Turismo com Pós-Planejamento e 
Marketing Turístico, pelo desenvolvimento turístico 
sustentável. 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Flávio Teixeira dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Flavio Teixeira dos Santos, divorciado, brasileiro, 
maior, residente na região da Subprefeitura de São 
Mateus, tenho interesse em de colaborar na visão 
social e desenvolvimento de projetos de verde e 
meio ambiente na região. Fazer parte do Conselho é 
um incentivo para fazer melhor meu papel de 
cidadão. 

 

Paloma Aquino dos Santos 
Costa 
CARTA DE INTENÇÃO 

Venho por meio dessa, informar as minhas 
habilidades, fácil de aprender, boa trabalhando em 
grupos, comunicativa e adoro aprender coisas novas 
e estou dispostas está trabalhando juntos em prol 
de um bem maior. 

 

Luiz Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Luiz Antônio Rodrigues dos Santos, na condição de 
conselheiro do Meio Ambiente terei como 
atribuição efetiva a formulação e conferência das 
Políticas Públicas de acordo com a legislação vigente 
tendo como objetivos a promoção do 
desenvolvimento sustentável e preservação do 
meio ambiente. Por exemplo: Preservando as 
nascentes e mananciais; Limpeza e revitalização dos 
córregos; revitalização das áreas verdes; reflorestar 
praças e ruas; incentivar a construção de calçadas 
ecológicas; Sensibilizar a população em relação aos 
moradores os cuidados de higiene em relação as 
necessidades dos seus pets em vias públicas; 
Políticas Públicas de ampliação de coleta seletiva e 
sensibilização dos moradores para a separação do 
lixo; Realizar ações favoráveis a vida saudável da 
população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeronimo Barreto da 
Comunidade do Forró 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Jeronimo Barreto da Comunidade do Forró, 
casado, brasileiro, maior, residente na região da 
Subprefeitura de São Mateus, tenho interesse em 
de colaborar na visão social e desenvolvimento de 
projetos de verde e meio ambiente na região, 
auxiliando assim as nossas famílias em manter um 
contato com a natureza. E com isso , fazer parte do 
Conselho, sendo incentivado à melhor meu papel de 
cidadão. 

 

Sueli Cemais 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Sueli Rodrigues, Diretora Presidente do CEMAIS, 
solicito minha inscrição para concorrer a uma vaga 
no Conselho Regional de Meio Ambiente e Cultura 
de Paz da Subprefeitura Regional de São Mateus, 
considerando os projetos e ações desenvolvidas, 
e em desenvolvimento nestes 18 anos de luta pelas 
causas ambientais expressam meu interesse e 
engajamento nas questões. 

Silva do Rio Claro 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Severino Santos Silva, conhecido como Silva do 
Rio Claro, divorciado, brasileiro, maior, residente na 
região da Subprefeitura de São Mateus, tenho 
interesse em de colaborar na visão social e 
desenvolvimento de projetos de verde e meio 
ambiente na região, para aprimorar também meus 
próprios conhecimentos. Fazer parte do Conselho, 
tendo um incentivo para fazer melhor meu papel de 
cidadão com a sociedade e o ambinete. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruna Carvalho 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Bruna Carvalho, Diretora Suplente do CEMAIS, 
solicito minha inscrição para concorrer a uma vaga 
no Conselho Regional de Meio Ambiente e Cultura 
de Paz da Prefeitura Regional de São Mateus, 
considerando minha participação nos projetos e 
ações desenvolvidas e em desenvolvimento nestes 5 
anos dentro da ONG, expresso meu interesse e 
engajamento nas questões. 

Valter Murilo Rodrigues 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou graduado em Gestão Ambiental, pretendo ser 
útil para conscientização ambiental e saúde, estou 
aqui aberto a oportunidade de representação e 
conscientização ambiental. 

Jonas Agente Socioambiental 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Jonas Agente Socioambiental e Diretor de 
projetos da ONG Força Cultural,trabalho vários 
bairros de São Mateus,efetuo a muitos anos ações 
de educação e conscientização ambienta na região, 
muitas destas em parceria com a Prefeitura regional 
de São Mateus. sou formado nos cursos de Agente 
Socioambiental,Estratégia de Agente 
Socioambiental pela UMAPAZ,também sou 
Graduado em Gestão Pública e Pós graduado em 
Psicopedagogia institucional,Neuro psicopedagogia. 
atuando na região com a finalidade de desenvolver 
o meio ambiente modificado minimizando os 
impactos ambientais sou conhecedor de muito dos 
problemas, vulnerabilidades e carência social da 
população que é uma dos maiores fatores para os 
impactos ambientais, e com isto tenho certeza de 
poder ajudar o conselho e o poder publico a 
extinguir ou minimizar vários problemas da região. 
Terei o maior orgulho em compor o quadro de 
conselheiro pois tenho certeza de poder atuar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilberto Tomé 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Gilberto Tomé formado em técnico de segurança 
do trabalho venho por meio desta requerer minha 
participação nesse conselho que tratará causas 
significativas ao meio ambiente desta regional. 

Ana Paula Gomes de Carvalho 
CARTA DE INTENÇÃO 

CARTA DE INTENSÃO 
Por esse canal solicito minha inscrição para fazer 
parte dos candidatos a pleitear uma para o CADES - 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, na 
minha região, estou desenvolvimento em um 
Projeto Adote uma Praça e faço parte das questões 
ambientais no Bairro aonde moro, desde já 
agradeço a oportunidade, espero estar preparada 
para representar a minha comunidade. 
Atenciosamente. 
Ana Paula Gomes de Carvalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CADES São Miguel Paulista – Eleição 2021 

Cristiano 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nosso bairro está no extremo da cidade há a 
necessidade de serviços públicos e da iniciativa 
privada que ainda estão mais concentrados nas áreas 
centrais da cidade. Com a pandemia muitas pessoas 
perceberam que precisamos mudar algo. Mas o que? 
Que tal começarmos pelo meio ambiente! Precisamos 
tomar a iniciativa e colocar em pauta a questão 
ambiental com desenvolvimento sustentável. Por 
exemplo, ainda não temos um parque municipal em 
nosso território, como podemos unir forças e conquistar 
um espaço tão necessário. Num futuro próximo a 
maioria da população será da melhor idade e nosso 
bairro possui espaços adequados para oferecer? A 
educação ambiental está acontecendo nas escolas? 
Quero buscar respostas e no conselho de meio 
ambiente será o lugar onde podemos discuti-las. Bora 
encontrar uma solução coletivamente? 

 

Rose 
CARTA DE INTENÇÃO 

Rosiene Almeida Santos , conselheira do meio 
ambiente, conselheira da saúde, minhas propostas é 
proteger o meio ambiente, como limpeza de rios , 
cuidar da limpeza dos parques , árvores , colheita de 
lixos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maria Denise Santos da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Maria Denise, sou formada em ciências 
biológicas( bacharel) e professora da rede estadual 
de ensino.Venho por meio desta, apresentar a 
minha intenção em fazer parte do Conselho, para 
contribuir nas decisões que sejam concernente às 
proposta relevante para a melhora da nossa região. 
Tenho como proposta de trabalho, a 
conscientização em manter a cidade limpa, não 
jogando entulhos no córregos, pois isso traz 
consequências graves em épocas de chuvas. 

 

Professor Marcelo 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prometo participar e sugerir melhorias na área do 
meio ambiente em nossa região, privilegiando 
melhor qualidade de vida para todos os moradores, 
com revitalização de parques e praças, incentivo ao 
plantio de arvores nas ruas, acelerar o processo de 
podas de arvores que comprometam a segurança 
das pessoas e residentes da região, deixando a 
aparência do nosso bairro mais bonita, arborizada, 
além de incentivar a divulgação de plantio e 
conservação das áreas verdes nas escolas públicas e 
particulares do bairro, além de fomentar a educação 
ambiental entre as crianças e jovens, além de incluir 
a terceira idade nesses programas e também no 
plantio de árvores frutíferas em locais permitidos 
pela legislação em vigor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelly Cristina Mont
Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu sou Kelly gostaria de falar a respeito do meio 
ambiente e da poluição dos o ibus e dos óleos 
combustíveis pois acho que deveriam ter maus 
pessoas pra cuidar melhor das.plantas e das 
árvores.devido algumas já estão caind
mínimo de.cuidado ,os ônibus d3veria.ser 
verificados.melhor pelas empresas pois soltam 
planos.pontos finais e daí com resultado isto escorre 
para os bueiros.fazendo a poluição das aguas

 

Reginaldo Pereira dos Santos
CARTA DE INTENÇÃO 

Melhoras para o nós ambiente trabalhar conjunto 
com o poder público com população em geral ver 
com Sub prefeito como podemos fazer para melhor 
condição de vida para o meio ambiente

 

Bianca Santana 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu sou formada em administração de empresas, gestão
recursos humanos e gestão estratégica em negócios pela FGV. 
Atualmente estou cursando psicologia e sou Embaixadora em 
Saúde Planetária pelo Instituto de Pesquisa Avançada da 
Universidade de São Paulo e sou Líder voluntária do Comitê de 
Sustentabilidade da ONG Grupo Mulheres do Brasil. Quero 
promover educação ambiental para a sociedade criar uma 
conexão maior com a natureza; Fazer parcerias com empresas 
privadas e instituições não governamentais para adotar as 
praças do bairro com o intuito de criar hort
comunitária. Desenvolver atividades para disseminar sobre o 
conceito de desenvolvimento sustentável e como as pessoas 
podem praticar os ODS's no dia a dia pessoal e empresarial; 
incentivar o comércio local para adotar produtos e ações 
alinhadas a sustentabilidade, como por exemplo, substituir os 
descartáveis de plásticos por opções naturais, de origem 
orgânica, como os copos feitos de milho ou de mandioca.

 

Kelly Cristina Monteiro dos 

Eu sou Kelly gostaria de falar a respeito do meio 
ambiente e da poluição dos o ibus e dos óleos 
combustíveis pois acho que deveriam ter maus 
pessoas pra cuidar melhor das.plantas e das 
árvores.devido algumas já estão caindo e sem o 
mínimo de.cuidado ,os ônibus d3veria.ser 
verificados.melhor pelas empresas pois soltam 
planos.pontos finais e daí com resultado isto escorre 
para os bueiros.fazendo a poluição das aguas 

Reginaldo Pereira dos Santos 
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Eu sou formada em administração de empresas, gestão de 
recursos humanos e gestão estratégica em negócios pela FGV. 
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Saúde Planetária pelo Instituto de Pesquisa Avançada da 
Universidade de São Paulo e sou Líder voluntária do Comitê de 

da ONG Grupo Mulheres do Brasil. Quero 
promover educação ambiental para a sociedade criar uma 
conexão maior com a natureza; Fazer parcerias com empresas 
privadas e instituições não governamentais para adotar as 
praças do bairro com o intuito de criar hortas e compostagem 
comunitária. Desenvolver atividades para disseminar sobre o 
conceito de desenvolvimento sustentável e como as pessoas 
podem praticar os ODS's no dia a dia pessoal e empresarial; 
incentivar o comércio local para adotar produtos e ações 
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orgânica, como os copos feitos de milho ou de mandioca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Cassiolato 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Fernando Cassiolato sou morador do 
Pq. Cruzeiro do Sul - São Miguel Pta, venho através 
desta carta de intenção expor os motivos que me 
fizeram concorrer a vaga de Conselheiro do meio 
Ambiente, pois eu acredito que apenas através de 
muito trabalho, dedicação e da união dos 
moradores que seremos capazes de realizar as 
melhorias necessárias para atender as demandas do 
bairro como a manutenção das praças publicas e 
áreas de lazer e a realização de benfeitorias uteis 
que aumentem a utilização dos bens públicos, além 
da instalação de um ECOponto para descarte 
correto dos resíduos comuns e pensar junto com os 
moradores maneiras de reciclar os resíduos 
recicláveis produzidos pela população local assim 
como o lixo orgânico e reverter os frutos desse 
trabalho para a população local. 

 

Ademir de Paula 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ademir de Paula técnico de enfermagem,morador 
no Jd Pedro José Nunes , ser o porta voz da minha 
comunidade em benfeitorias no bairro , 
principalmente na liberação do parque primavera 
para esporte e lazer e adotar centro de atividades 
culturais para crianças, adolescentes e terceira 
idade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carlos Cardoso 
CARTA DE INTENÇÃO 

Saudações, Meu nome é Carlos Cardoso, tenho 39 
anos e sou morador do bairro de São Miguel 
Paulista. Defendo uma sociedade politicamente 
democrática, socialmente justa e economicamente 
sustentável. E esses são os motivos que me trazem a 
este pleito. Lutar por uma sociedade mais digna, 
humana e justa. Participar do CADES na região em 
que nasci e cresci é uma maneira de ajudar no 
processo de desenvolvimento social, econômico e 
de preservação ambiental. O bairro de São Miguel 
Paulista precisa melhorar o saneamento básico (pois 
temos córregos a céu aberto e que mais parecem 
esgotos), aplicar de fato a coleta seletiva, incentivar 
a educação ambiental, preservar nossas áreas 
verdes, discutir a ocupação e uso do solo, e garantir 
a aplicação e fiscalização da legislação vigente. 

 

 

Alexsandra Maria dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Considerando a seriedade e importância em 
colaborar com a melhoria de qualidade no 
território, levando em consideração os riscos 
socioambientais como: praças degradadas,esgoto a 
céu aberto, pontos de descartes de resíduos 
irregulares, entre outros. Acredito que temos 
bastante a contribuir com essas melhorias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelvin Barbosa 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Kelvin da Silva Barbosa e tenho 30 
anos, tenho experiência com na área de gestão 
financeira e RH e por morar a mais de 20 anos na 
Vila Jacui acredito que tenho capacidade de 
contribuir para a melhoria e bem estar do povo 
deste bairro, então algumas propostas que tenho 
são: 
- Cestas de lixos recicláveis coloridas; 
- Participação das empresas locais na manutenção 
de jardins e praça com incentivo fiscais; 
- Campanha de reciclagem de lixo para os catadores 
de lixo, onde ao atingir a meta eles conseguem uma 
cesta básica. 

Guedes Cavalcante 
CARTA DE INTENÇÃO 

Guedes Cavalcante, integrante do Movimento da 
Várzea do Rio Tietê, atua junto à comunidade do Jd 
Pantanal pela regularização fundiária, por 
saneamento básico, além da limpeza devida dos 
córregos adjacentes. Trabalhou no departamento 
municipal de iluminação pública (ILUME) durante 4 
anos, coordenando a implantação de cerca de 12 
mil pontos de iluminação de LED no distrito Jd 
Helena. Tem interesse nos temas já citados, além de 
questões relativas ao parque linear, à construção do 
novo plano diretor e a ações que visem a 
preservação do Meio Ambiente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Treco 
CARTA DE INTENÇÃO 

Melhorias no trânsito; Retornos, Serviço executados 
mal feito por contratada. Reeducação em resíduos 
sólidos trazendo sustentabilidade para famílias, 
Saúde melhorias em informações e cuidado a 
polução. 
 

Nego 
CARTA DE INTENÇÃO 

Trabalhar honestamente para meu bairro com 
Jardim Jardim lapenna são Miguel Paulista ajuda as 
pessoas que não tem moradia que o bairro precisa 
de muita melhoria . 
 

Alex Tenório 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou o Alex Tenório, tenho 31 anos de idade, sendo 
15 anos dedicando-se em ajudar pessoas, com 
trabalhos voluntários e sabemos que podemos fazer 
mais pelos desfavorecidos e principalmente no 
nosso município, com eventos, educacionais para 
melhorias e recuperações dos jovens , os 
envolvendo através do esporte e cultura, por isso 
estou me colocando a disposição 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria José Bezerra 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Maria José, residente e domiciliada na região de 
São Miguel Paulista há mais de 16 anos e, sempre 
observei que a região tem uma grande necessidade 
de implantação de projetos direcionados para a 
população jovem tais como, praticas esportivas, 
cursos profissionalizantes dente outros projetos que 
contribua para o crescimento dos nossos jovens, e 
também, que há uma grande necessidade da 
criação de projetos para as mulheres que não está 
no mercado por limitações tais como não terem 
com quem deixar seus filhos e a região não oferece 
vagas de emprego para essa demanda, também tem 
a população da terceira idade que por vezes tenta 
mas não consegue colocação no mercado de 
trabalho. Também há uma grande necessidade de 
melhorias na infraestrutura, limpeza. Sei que posso 
contribuir com ideias e projetos que possam ser de 
grande utilidade para o desenvolvimento e 
crescimento da minha região bem como dos seus 
residentes 

Iara Lima Rodrigues Linhares 
CARTA DE INTENÇÃO 

Iara lima Rodrigues Linhares 52anos moradora a' 22 
anos no bairro. Se eleita tenho como proposta a 
regularização dos catadores de reciclagem, como 
por exemplo carteira assinada e outros 
benefícios,acessibilidade a cultura infraestrutura em 
praças tendo lazer a população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Batista de Almeida
CARTA DE INTENÇÃO

Laura Batista de Almeida
Os meus objetivos são melhorias para comunidades, 
oferecer condições para pessoas menos carente que 
não tem acesso a situações do nosso bairro.
Minhas experiências são eu já participo de projetos 
social no meu bairro a onde eu moro. Levando 
mantimentos e cuidando das
carente e ajudando cada um deles.

Calixto 
CARTA DE INTENÇÃO

Edilson Calixto Melo ,sou brasileiro casado,com 
experiencia em segurança.Quero muito fazer parte 
desse conselho e trazer
, levar demandas em relaçao ao meio ambiente a 
sub-prefeitura e juntamente com o sub
trazer melhorias ao nosso bairro.
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CARTA DE INTENÇÃO 
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desse conselho e trazer melhorias para nosso bairro 

as em relaçao ao meio ambiente a 
prefeitura e juntamente com o sub-prefeito 

trazer melhorias ao nosso bairro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CADES Sapopemba – Eleição 2021 

Nice 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Ulenice dos Santos Alves, sou mais 
conhecida como Nice. Resido no bairro Teotônio 
Vilela a mais de 20 anos. Faço parte do conselho 
gestor da UBS Teotônio Vilela. Participo das 
reuniões do cades a mais de 3 anos, participo de 
projetos na minha comunidade. E tenho por meta 
trazer melhorias pro bairro onde resido e ao redores 
e também concientizar a população pra que a 
melhoria aconteça e permaneça. Enfatizando a 
cultura de paz e desenvolvimento sustentável. 

Rudynão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Rudney Lopes de Souza, tenho o objetivo de discutir 
e oferecer propostas para a melhoria e 
desenvolvimento para a comunidade. Além disso, 
busco encontrar meios para oferecer melhores 
oportunidades de lazer e trabalho para os jovens e 
adultos moradores da comunidade. Portanto, o 
objetivo é catilasar os meios que possuimos e somar 
aos novos mecanismos de evolução, aprendizado e 
profissionalização. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elodia Fátima Filippini 
CARTA DE INTENÇÃO 

Elodia Fatima Filippini, sou Conselheira Participativa 
Municipal e Conselheira Municipal Urbana, tenho 
participado ativamente na recuperação do Parque 
Linear de Integração Zilda Arns, inclusive consegui 
fechar um estacionamento irregular que funcionava 
dentro do parque em cima da adutora Rio Claro da 
Sabesp. São Paulo irá sediar o Pan Clima - C40. 
Como conselheira do CADES, por ser um Conselho 
Deliberativo, poderei atuar com autonomia na 
concretização de demandas para zeladoria urbana 
voltadas ao meio ambiente. Como dar atenção ao 
projeto de Jardins de Chuva, votado no último 
PLOA, arborização, resgate do Parque Linear de 
Integração Zilda Arns, zeladoria em todo trecho do 
monotrilho. É primordial proteger o Meio Ambiente, 
pois sem ele não há vida. Atenciosamente 

 

Cris 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, sou uma pessoa super interessa pelo assuntos 
que desrespeita só meio ambiente. Quero muito 
contribuir, com minha demandas e ideias, juntos ao 
demais para melhoria, para São Paulo. Em especial 
distrito de Sapopemba... Maria Santos 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

André Manoel dos Santos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Como conselheiro de meio ambiente, irei trabalhar 
o desenvolvimento sustentável e cultura de paz em 
Sapopemba, levando propostas de cuidados pelo 
meio ambiente, arborização, resíduos sólidos, 
educação ambiental. Também ajudarei o poder 
público a desenvolver políticas públicas de meio 
ambiente para nossa região incentivando e 
fiscalizando. Enfim como conselheiro irei inspirar 
nossa população a desenvolver um senso de 
pertencimento sustentável. 

 

Gloria 
CARTA DE INTENÇÃO 

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
BAIRRO E DO MEIO AMBIENTE, CONTRIBUIR 
TAMBÉM COM AS NECESSIDADES DA 
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA. AGRADEÇO DESDE JÁ 
ATT, GLORIA GENI 

Lucas Klem 
CARTA DE INTENÇÃO 

Lucas Klem Souza Não tenho muita experiência com 
estes conteúdo mas acredito que podemos 
aprender e sempre buscar melhoras para todos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Fernandes Aviles 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Arquiteto, estou com projeto de Pomar e Horta 
Comunitário no qual ja possuimos um grupo de 30 
pessoas, de todas as idades e ja plantamos mais de 
40 exemplares de especies de arvores! Alem disso 
nossas frutas ja doamos muitas para população 
carente! 

Fatiminha 
CARTA DE INTENÇÃO 

PARA ATUAR COMO FISCALIZADOR JUNTAMENTE 
COM A SUBPREFEITURA PARA MELHORIA E 
DESENVOLVIMENTO DO NOSSO BAIRRO 
ATT, 
FATIMA GONÇALVES DA SILVA 
SEGUE ANEXO 

Yansen Filippini Martins 
CARTA DE INTENÇÃO 

Yansen Filippini Martins. Advogado. Membro da 
Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP. Membro 
da Comissão de Estudos de Compliance da OAB/SP. 
Conselheiro Participativo Municipal da Prefeitura de 
São Paulo. Pós-Graduado em Direito Constitucional 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Pós-Graduado em Direito Eleitoral e 
Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral 
Paulista (TRE-SP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CADES Vila Prudente – Eleição 2021 

Henrique Mattos 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carta de Intenções: Meu nome é Henrique Mattos 
da Silva, tenho 21 anos, sou estudante de direito (9º 
Semestre) e atuo como Analista de Compliance 
profissionalmente. Meu maior intuito e sonho de 
vida, é poder participar ativamente da vida pública, 
em todas as áreas possíveis, sempre com o intuito 
de melhorar a vida de todos aqueles que tenho a 
honra de compartilhar a cidadania brasileira e 
natureza paulista. Tenho experiências profissionais 
voltadas ao Compliance, corporativo e 
socioambiental, em instituições financeiras e 
consultorias. Minhas propostas giram em torno de 
um maior foco à preservação ambiental aliada ao 
pleno desenvolvimento social, abrangendo áreas 
como educação, saúde e segurança. O bairro, a 
cidade, o estado e o país que teremos no futuro 
dependerão profundamente do que é e será 
realizado em nossa cidade nos seguintes anos. Aliar 
a natureza à rotina da população paulista, é o 
caminho que nos proporcionará um futuro melhor. 

 

Elias 
CARTA DE INTENÇÃO 

O conselheiro deve representar a sociedade civil 
local nas demandas relativas às questões ambientais 
presentes nas políticas públicas como moradia, uso 
e ocupação do solo, resíduos sólidos, educação 
ambiental, entre outras, no âmbito de cada 
Prefeitura Regional, dialogando e cobrando 
permanentemente a atuação dos representantes do 
Poder Público. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kathleen Ayumi Higa 
CARTA DE INTENÇÃO 

Kathleen Ayumi Higa, experiências em área 
biológica (graduanda em Ciências Biológicas), com 
conselhos estudantis, representante discente, 
iniciativas com projetos voluntariados de cestas 
básicas, mentorias, integrante do Centro Acadêmico 
da universidade, experiência com debates. Como 
aluna um curso com ênfase em Conservação e Meio 
Ambiente, temas que me interessam são sobre 
reformas físicas, debates sobre os planos de ação 
que tem desmatado as áreas verdes, a 
conscientização de lixos, entre outros temas que 
abrangem a área de meio ambiente. 

 

Rosana Aparecida Mautone 
CARTA DE INTENÇÃO 

Rosana Aparecida Mautone RG. (******) CPF: 
(********) Sou moradora da região pertencente a 
Subprefeitura de Vila Prudente, uma das regiões da 
cidade com menor índice de área verde por 
habitante, desta forma, necessitamos de ações que 
auxilie na ampliação de áreas verdes e incentivo ao 
plantio de árvores em calçadas, praças canteiros. 
Além disso, a conscientização da população local 
através de palestras e divulgação da importância da 
coleta seletiva, pois, apesar de termos dias 
alternados para essa coleta, são poucos que separam 
o lixo doméstico, além da explicação de modos 
alternativos de consumo e substituição de 
determinados produtos por outros sustentáveis 
como no caso das buchas de lavar louça por buchas 
vegetais. Desta forma, acredito poder contribuir com 
este trabalho e conseguirmos em 2030 termos 
concretizado os ODS e termos uma cidade mais 
sustentável. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DePaula 
CARTA DE INTENÇÃO 

São Paulo, 29 de junho de 2021. Carta de intenções 
Prezados, Venho por meio desta expressar meu 
interesse em ser Conselheiro do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de 
Vila Prudente-CADES-VP, desenvolvendo atividades 
relacionadas a conservação e sustentabilidade do 
Verde e do Meio Ambiente, bem como levar a 
Cultura de Paz onde for possível introduzi-la. 
Informo que fui Conselheiro na gestão que se 
encerra, adquiri alguma experiência e conhecimento 
e gostaria de dar continuidade aos trabalhos 
iniciados, agora com maior disposição para 
enfrentar os desafios que se apresentarem. À 
consideração de Vossas Senhorias. Claudio Manoel 
de Paula 

 

Orien Tateshita 
CARTA DE INTENÇÃO 

ORIEN TATESHITA CONSELHEIRO PARTICIPATIVO 
MEIO AMBIENTE VILA PRUDENTE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL MECANISMOS 
POPULARES INTERAÇÃO AMBIENTAL PROPOSIÇÃO 
DE MODELOS INSERÇÃO DE VIABILIDADES 
PROCESSOS AMBIENTAIS CONSISTÊNCIA NO 
INDICATIVO AMBIENTAL 

Lala Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Alaide ferreira da Silva luto pela canalização do 
córrego do oratório minha proposta é lutar com 
DAEE pela canalização de fato do córrego é suas 
fluente cabe a nós população lutar para obter a 
obra necessária. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilson Golla 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nilson Golla, munícipe atuante voluntario no Clube 
Arthtur Friedenreich empenhado para colocar todos 
os esportes (não apenas futebol) em atividade em 
nome do clube, para o clube, divulgando o clube, 
ensinando, treinando e disputando campeonatos e 
torneios em todas as modalidades e 
categorias.evitar a construção do piscinão inviavel, 
sem propósito e sem funcionabilidade no local. 
impor a limpeza de galerias e aumentar o diametro 
de vazao das vias pluviais, pois elas são 95% da 
causa de enchentes na regiao. Mudar a ciclofaixa 
para outra extremidade da rua proporcionando 
maior estacionamento de frequentadores do 
clube,aliviando e beneficiando estresses dos 
moradres do seu entorno 

Taty Luciano 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Taty Luciano, moradora do bairro do Jardim 
Independência há 40 anos. Desde muito jovem 
estou ligada ao trabalho voluntário com crianças e 
adolescentes através de ações sociais voltadas para 
a população mais carente na região. Hoje faço parte 
de um projeto social chamado UNISOCIAL, voltado 
para distribuição de cestas básicas, roupas e 
materiais de higiene à população carente de todas 
as idades, dentro e fora da região. Com minha 
experiência em percorrer os pontos carentes que 
precisam de atenção em nossa região, quero 
contribuir com o Conselho, para trazer melhorias 
nas áreas de conservação e meio ambiente . 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Damares Helena Malaquias 
CARTA DE INTENÇÃO 

Caros, meu nome é Damares Helena Malaquias sou 
publicitaria,organizadora de eventos e atleta,estou 
disposta a participar de temas referente a 
esporte,saúde, que envolva melhorias para 
população.Acredito que juntos podemos somar para 
evolução da nossa cidade. Sempre procuro estar 
presente em eventos que agregam a 
cultura,entretenimento e mobilização. Estou 
disposta a fazer parte dos temas de discussão. 
Obrigada 
Damares Helena 

Bissi 
CARTA DE INTENÇÃO 

sOU FORMADO EM ENGENHARIA QUIMICA, PÓS 
GRADUADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E GESTÃO DE MEIO AMBIENTE, QUERO 
CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE DA REGIÃO 
ONDE MORO, PARA UM BEM ESTAR DE TODOS, E 
AINDA INSTRUIR A TODOS PARA QUE SE POSSA 
MANTER AS CONDIÇÕES PARA QUE O MEIO 
AMBIENTE NÃO SEJA PREJUDICADO, DENTYRE 
OUTRAS COISAS 

Cesar K9 
CARTA DE INTENÇÃO 

GOSTARIA DE COLABORAR COM A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL, AJUDAR COM PROGRAMAS DE 
CULTIRA E LAZER E PAZ E DESEMPENHA COMO 
MORADOR DA REGIÃO DA VILA PRUDENTE O 
MELHORAR E SERVIR PELO BAIRRO QUE ESTOU A 20 
ANOS. ALÉM DISSO, RECEBER PROPOSTAS, 
DENÚNCIAS E CRÍTICAS RELACIONADAS A ESSAS 
ÁREAS E AS ENCAMINHAR PARA OBTER OS 
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daniel Francisco Silva Porte da 
Paixão 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Daniel Francisco Silva Porte da Paixão, tenho 
interesse em participar do Cades para contribuir 
com a experiência de moradordo bairro á 40 anos, 
para melhorias da região. 


