
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areias 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eleição dos Representantes da Sociedade Civil ao CADES 
da Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha/Limão. 
Carta de Intenção Aloisio Areias Bezerra da Silva, 
Ambientalista, Ecologista, Residente em Vila Nova 
Cachoeirinha, Busco colaborar com a formulação de 
políticas públicas relacionadas à proteção ambiental, à 
implantação de programas que fomentem a cultura de 
paz e à implementação da Agenda 2030 local, sempre 
promovendo e incentivando a participação social. 
Atuante na questão Ambiental fui Conselheiro do Cades 
Regional de Pirituba durante 04 (quatro) anos e 
atualmente busco a Reeleição ao Conselheiro Regional 
do CADES Casa Verde/Cachoeirinha/Limão. Minhas 
propostas para o CADES Casa Verde/Cachoeirinha/Limão 
são: 1 - Tornar nosso Distrito “Vila Nova Cachoeirinha, 
Limão e Casa Verde” mais Verde e Sustentável. 2 - Lutar 
pela implantação dos Parques “Parque Linear Córrego do 
Bispo”, “Parque Peruche”, “Parque Boi Malhado” e 
“Parque Sitio Morrinhos”. 3 - Ampliar a Coleta Seletivo 
nos Distritos: Vila Nova Cachoeirinha; Limão e Casa 
Verde. 4 - Fazer Plantio a cada 02 (dois) meses na região 
com os Moradores, Conselheiros e Subprefeitura. 5 - 
Cobrar a Compensação Ambiental da DERSA referente ao 
Trecho Norte do Rodoanel para ser investido em 
Projetos Ambientais em nossa região. 6 - Pela Criação da 
ETEC “Horto Florestal” no espaço do Tiro ao Pombo. 7 - 
Criação do Ecoponto de Resíduos Eletrônicos. 8 - Tornar 
a Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha/Limão mais 
Sustentável. 9 - Implantação de “Hortas Urbanas” em 
áreas Degradadas da nossa Região. 10 - Curso de 
Educação Ambiental para Lideres Comunitários. Aloisio 
Areias Bezerra da Silva 11/06/221 
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Marcia Soares de Jesus  
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Marcia Soares De Jesus sou conselheira do 
CADES e estou indo para o terceiro mandato a 
minha proposta e continuar os projetos iniciados 
na gestão ultima que são estes: Hortas 
Comunitárias Agroecológicas e Sociais em áreas 
publicas e escolas; Estamos lutando com a 
implantação do parque MORRINHOS;. Criação de 
chuvas em áreas de possíveis enchentes. Sou 
solicitada na comunidade em que atuo em 
situações diversas como: Morador de rua, menor 
abandonado, orientação a consultas medicas. 
Atuo também em resgate de animais. Faço um 
trabalho de plantio em áreas degradadas levando 
uma qualidade de vida melhor para a 
comunidade ao entorno. Melhoro áreas viciadas 
com entulhos trazendo arte com reciclados 
como: pneus, garrafas petes etc... Sem mais, 
atenciosamente, Marcia Soares Jesus 

 

Marisa Auxiliadora Rossetto 
Silva 
CARTA DE INTENÇÃO 
MEU NOME É MARISA AUXILIADORA ROSSETTO DA 
SILVA, SOU PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ROSSETTO 
DA LUZ, FAÇO PARTE DA ONG CONSOLAI OCUPANDO 
CARGO DO CONSELHO FISCAL, ATUO NA ZONA 
NORTE AJUDANDO NA PARTE NA PARTE SOCIAL, 
CIDADANIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE 
LOCAL, TENHO TAMBÉM UM TRABALHO COM 
REFUGIADOS E IMIGRANTES. E SE FALANDO EM 
CULTURA JÁ REALIZEI UNS VINTE EVENTOS NA ZONA 
NORTE COM APOIO DO EX. MARIO COVAS NETO 
COM SUA EMENDA PARLAMENTAR EM SE 
TRATANDO DO SPTUR, FIZ PARTE POR TRÊS ANOS 
COMO DIRETORA SOCIAL DA ESCOLA DE SAMBA 
UNIDOS DO PERUCHE. LÁ ATUEI COM VÁRIOS 
SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS COMO: DIA 
DAS CRIANÇAS, NATAL SOLIDÁRIO, SHOW VOLTADO 
A LGBT. ATUEI POR TRÊS VEZES UM EVENTO DE 
CIDADANIA, TRAZENDO O CAT, CORTE DE CABELO, 
MAQUIAGEM, ÁREA VIP DE VESTUÁRIO, CALÇADOS, 
OCULISTAS, NA ÁREA DA SAÚDE PARTICIPOU A CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA, O QUAL FAÇO PARTE ENTRE 
122 ONGS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilu Bento  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Há alguns anos participo eleita e neste último 
mandato com suplente com suplente do CADES 
que Casa Verde. Através desta informo que estou 
fazendo minha inscrição para concorrer a eleição 
para novo mandato. A intenção sempre foi de 
colaborar, propor, como representante da 
sociedade civil para educação ambientais, sociais e 
de lazer, da nossa região. Que deixa em destaque 
que o projeto do Sitio Morrinhos elaborado com a 
ajuda do CADES Casa Verde não ganhou 
notoriedade, infelizmente, quem sabe poderemos 
neste próximo mandato coloca-lo para andamento 
e conclusão, a sociedade ganhará um belíssimo 
projeto.. 

 

Hélio dos Santos Menezes  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Hélio Dos Santos Menezes conhecendo o 
manual do CADES, pretendo aproveitar ao máximo 
esta oportunidade de participar das reuniões, 
convenções trabalhos etc., que dizem respeito ao 
meio ambiente de meu bairro. Desejo ainda mais, 
trazer atrações nas datas comemorativas do bairro 
assim como do nosso calendário como semana da 
pátria, aniversario do bairro etc. Agradeço a todos 
da equipe anterior. Respeitosamente, Helio Dos 
Santos Menezes Voluntário CADES - CV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPREFEITURA TUCURUVI 

Maria dos Anjos Ferreira de 
Almeida  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Maria Dos Anjos Ferreira Almeida conheço o 
manual do CADES, atuo na comunidade onde moro 
e no entorno com projetos Sociais, educacionais e 
Ambientais. Como: Hortas Comunitárias 
Agroecológicas, distribuição de cestas de alimentos 
e verduras para a população de baixa renda. Faço 
plantio de arvores em áreas degradadas. No 
passado atuei como conselheira do CADES onde 
desenvolvi e participei de vários projetos com o 
grupo da zona Norte de São Paulo. 

Orlando Di Donato Filho  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Orlando Di Donato, RG (******) ,morador da 
rua (*********), casa verde, engenheiro de 
produção, vem solicitar a inscrição para a eleição 
do CADES, de livre e espontânea vontade , sem 
mais ; Obrigado 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sergio William Costa 
Matroni  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

EU SERGIO, ESTOU ME CANDIDATANDO PARA 
QUE POSSA FAZER MELHORIAS, NA PARTE DA 
CULTURA, ADMINISTRO UM BLOCO 
CARNAVALESCO DESDE 2014 NA REGIAO DA 
CACHOEIRINHA, FAÇO TAMBEM CAMPANHAS 
DE ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS E 
DISTRIBUIÇÃO, SABADO DA BIKE, ONDE 
ENSINAMOS AS CRIANCAS ANDAR DE 
BICICLETA ENTRE OUTROS PROJETOS QUE 
PRETENDEMOS COLOCAR EM PRATICA. 

Fernando Rodrigues  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Fernando Rodrigues, atualmente coordenador 
regional do Grupos Escoteiros da Região, 
Síndico e morador da região. Formado em 
Administração e MBA em Gestão Executiva 
Empresarial, com cursos na área de 
sustentabilidade, reciclagem, gestão de 
conflitos. Dessa já atuante na questão de 
ambiental, formação de jovens para o mundo 
atual, já formador de algumas ONGs voltado a 
criança e animais. Com o conhecimento e com 
apoio já estabelecido pelos projetos e ONGs 
que administro, objetivo é ampliar essas 
atividades pelo bairro com apoio de Empresas 
e comercio Local. Buscar novas possibilidades 
de reciclagem, cursos e palestras para melhor a 
sustentabilidade da região, tentar aumentar o 
nível de área verde em locais já existentes com 
plantio e conversação. Buscar Soluções para 
moradias que já estão muitos bem direcionas 
pela subprefeitura atualmente. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Eliandro Barros Oliveira  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Eliandro Barros Oliveira faço um trabalho na 
comunidade onde atuo na zona norte de São 
Paulo de esporte, capoeira, plantio de arvores 
e hortas comunitárias com crianças, jovens e 
idosos. trabalhando a auto estima trabalho em 
grupo e estimulo a auto estima dos 
participantes. todas as ações são em 
comunidades carentes. tenho interesse de 
participar no CADES para fortalecer o meu 
tralho junto a comunidade. 

Ricardo Marcondes Santos  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Ricardo Marcondes Santos portador do RG 
(*******), venho por desta informar que 
participo do Grupo Escoteiro TACUKAHAMÃE 
069/ SP desde 2013, onde promovemos 
diversas ações de: Educação, Formação de 
caráter e cidadania com jovens de 6,5 a 21 
anos de idade, aplicando o método escoteiro. 
atualmente atendemos 80 famílias na 
comunidade da Zona Norte de São Paulo 
Através dos eventos: acampamento ao ar livre, 
trilhas na mata, MUTECO mutirão escoteiro, 
plantio de mudas, hortas e reflorestamento em 
áreas declaradas. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CADES Freguesia/Brasilândia – Eleição 

Rachel Santos  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Moradora da Brasilândia, graduada em 
Administração, cursando pós-graduação em 
Meio Ambiente e Sustentabilidade, possui 
experiência profissional de dez anos no 
segmento financeiro. Temas e propostas de 
interesse: Agenda 2030, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável em âmbito 
local, educação ambiental, horticultura, 
economia circular, coleta seletiva, 
conservação e proteção de áreas verdes 
existentes. 

 

Rosenilda de Araújo 
Gomes  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Rosenilda, lider comunitária moradora da 
vila Penteado a mais de 30 anos conheço 
bem minha comunidade pretendo 
desempenhar um ótimo trabalho a frente do 
conselho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintino José Viana 
CARTA DE INTENÇÃO:  

sou quintino morador a mais de 30 anos no 
bairro,lider comunitario . quero trabalhar para 
fazer o melhor pelo cades 

 

Thiago Silva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Contribuir com a fiscalização de praças e 
espaços de preservação ambiental no nosso 
bairro, em especial as regiões que vão do 
Jardim Vista Alegre ao jardim damasceno. 
Propor melhorias para a região e cobrar das 
autoridades, mais espaços de cultura e meio 
ambiente. Propor novas fiscalizações 
referentes a qualidade do ar no território em 
relação a queimadas, e carros. Propor novos 
ecopontos para a região e ampliar a 
fiscalização acerca do lixo irregular na cidade. 

 

Carlos Vitor Alves da Siva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Vitor formado em propaganda e 
marketing, vice presidente do conselho gestor 
do CEU Paz, membro do coletivo de ciclistas 
ciclozn. Minha principal proposta será 
defender a serra da Cantareira do 
desmatamento e ampliação de espaços e lazer 
para comunidades da Brasilândia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucimeire Gomes da Silva 
Souza  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou a Meire, presidente do Instituto Caminho 
da Paz no jardim paraná, estou no bairro a 22 
anos sempre em contato com os poderes 
públicos nas soluções dos problemas sociais 
para os moradores. 

 

Renata da Silva Delgado  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Renata sou voluntária no 
Instituto Caminho da Paz quero participar para 
melhorar a vida das pessoas que moram no 
jardim paraná na brasilândia. 

 

Camila Roberta Stanguine 
Stoloshi  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Camila, voluntária de projetos 
sociais na brasilandia, faço trabalho 
voluntário no instituto caminho da paz 
atendendo moradores da comunidade 
dentro das necessidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderson de Jesus Souza  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Anderson, estudante de pedagogia, 
professor de informática e atuante nas ações 
sociais na zona norte, parceria com diversas 
secretarias municipais e estaduais buscando 
recursos para projetos na periferia. 

 

Tatiane Rodrigues Silva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Tatiane moro no jardim paraná, sou 
voluntária no Instituto Caminho da Paz 
buscando projetos de assistência social para 
os moradores do bairro. 

 

José Luiz Rogério Soares  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou José Luiz morador do bairro da 
Brasilândia.. Sou líder comunitário e 
defendo meu bairro...me comprometo a 
fazer o melhor pelo cades 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizão  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Ricardo Silva, conhecido no bairro da 
Freguesia do Ó e região como "Bizão", é 
Professor do Ensino Básico, Oficineiro de 
Permacultura e Articulador Cultural, 
proponente do Coletivo: "Permacultores do 
Ó". (Os Permacultores do Ó tem a intenção 
de construir pelo bairro da Freguesia do Ó, 
pequenas hortas comunitárias orgânicas, 
pois sabem de sua grande importância 
como fator determinante, capaz de 
aumentar a qualidade de vida de quem às 
consome e, consequentemente, de toda a 
comunidade ao entorno, pois cria vínculos 
necessários para ocupação e preservação 
do espaço público pela própria comunidade 
de maneira eficaz, auto-sustentável e 
criativa). 

Bruno Batista de Souza  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Bruno Batista 39 anos, atuo como 
educador Social na região da Brasilândia 
com processos de ressocialização e 
reinserção de pessoas ao mercado de 
trabalho que fazem uso abusivo de 
substâncias químicas, através do programa 
POT - Redenção. por meio de processos 
formativos e capacitações técnicas em 
horticultura. Formado em gestão 
ambiental, pós graduando em engenharia 
ambiental e saneamento básico, e técnico 
em logística. Temas de interesse: 
Gestão ambiental 
Políticas públicas. 
Desenvolvimento econômico e social. 
Empreendedorismo. 
Meio ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Barioni  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu sou Bárbara Barioni, sou arquiteta e 
urbanista, mestre em arquitetura e 
urbanismo pelo Mackenzie, onde fiz um 
trabalho relacionado aos espaços livres 
para o pedestre, professora universitária no 
curso de arquitetura, responsável pelas 
disciplinas de planejamento urbano. Sou 
moradora da Brasilândia há 13 anos e 
gostaria de participar do CADES para 
discutir possibilidades para o 
desenvolvimento sustentável do bairro, 
feito de forma participativa, incluindo a 
comunidade no processo de transformação 
do seu território. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADES Jaçanã/Tremembé – Eleição 2021

 

 

 

Eleição 2021 

Ceiça da Silva
 
CARTA DE INTENÇÃO: 

A minhas intenções são as melhores 
possível pela nossa cidade de São Paulo e 
aos cidadãos que nela moram, com isso me 
comprometo a fazer um trabalho no meio 
ambiente, juntamente com órgão públicos 
com clareza e dedicação, essas são minhas 
sinceras intenções.

 

Adilson Amorim
 
CARTA DE INTENÇÃO: 

Sou Adilson Amorim sou do bairro parque 
Edu Chaves estou aqui para lutar por 
melhorias e soluções para nosso bairro 
desde ja obrigado pela oportunidade

 

Janete Maria Correia Santana
CARTA DE INTENÇÃO:  

São Paulo, 23 de junho de 2021. Eu Janete Maria Correia de 
Santana, portadora do RG (******)
CPF (*****), residente á Av. (******)
minha inscrição como candidata para o Conselho Regional do 
Meio Ambiente (CADES), a fim de colaborar com projetos a 
favor do meio ambiente, na região onde moro e outras se 
assim necessário. A região onde moro esta sendo muito 
desmatada pelos moradores, e eu como defensora do verde, 
amante da natureza e tudo que há nela, planto ao redor da 
mata, tento incentivar os moradores, mas sozinha não 
consigo, e preciso de apoio. Tenho como projeto : Fazer 
reuniões com as mulheres para concientiza
parte e ensinar seus filhos e familiares a: 
casa, para isso é preciso lixeiras para coleta seletiva em 
pontos estratégicos. 

 

Ceiça da Silva  

CARTA DE INTENÇÃO:  

minhas intenções são as melhores 
possível pela nossa cidade de São Paulo e 
aos cidadãos que nela moram, com isso me 
comprometo a fazer um trabalho no meio 
ambiente, juntamente com órgão públicos 
com clareza e dedicação, essas são minhas 
sinceras intenções. 

Adilson Amorim  

CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Adilson Amorim sou do bairro parque 
Edu Chaves estou aqui para lutar por 
melhorias e soluções para nosso bairro 
desde ja obrigado pela oportunidade 

Janete Maria Correia Santana  

São Paulo, 23 de junho de 2021. Eu Janete Maria Correia de 
(******), devidamente inscrita no 

(******), São Paulo - SP. Solicito 
minha inscrição como candidata para o Conselho Regional do 
Meio Ambiente (CADES), a fim de colaborar com projetos a 
favor do meio ambiente, na região onde moro e outras se 
assim necessário. A região onde moro esta sendo muito 

s, e eu como defensora do verde, 
amante da natureza e tudo que há nela, planto ao redor da 
mata, tento incentivar os moradores, mas sozinha não 
consigo, e preciso de apoio. Tenho como projeto : Fazer 
reuniões com as mulheres para concientiza-las a fazerem sua 
parte e ensinar seus filhos e familiares a: - Separar o lixo de 
casa, para isso é preciso lixeiras para coleta seletiva em 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beto Mendes  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo com minha participação como 
conselheiro continuar lutando pela 
preservação do meio ambiente na nossa 
região e melhorar a vida das pessoas e o 
meio que vivemos com políticas públicas e 
sociais que conciliem convivência pacífica e 
preservação ambiental. 

 

Dani Teofilo  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Daniele Ana Teófilo, atua com a certificação 
de hortas rurais e urbanas localizadas na 
zona norte de São Paulo pelo Projeto Ligue 
os Pontos. Realizou rodas de conversa na 
Comunidade do Jardim Filhos da Terra, 
como projeto final do curso de agente 
socioambiental pela UMAPAZ, localidade 
lem que desenvolve com a rede Autonomia 
ZN um projeto de educação popular, 
economia solidária e permacultura. A rede 
tem parceria com o PAVS, UVIS e UBS da 
região a fim de desenvolver políticas 
púbicas relacionadas ao meio ambiente e 
regeneração dos espaços públicos naturais. 
Sendo assim, na qualidade de 
representante do Coletivo, o qual é 
membro do COMUSAN, traríamos ao 
Conselho a experiência de um projeto que 
une sociedade civil, instituições públicas e 
demais coletivos periféricos para 
desenvolvimento comunitário a partir da 
permacultura. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cido Vianna  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Estar trabalhando próximo à população, para 
orientar em trabalhos com o meio ambiente, 
como reciclagem, descarte irregular, consumo 
abusivo de água, horta comunitária, plantio em 
locais para evitar acidentes com deslizamento 
de terra e escorregamento. 

 

Silvana Aparecida Evangelista  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Silvana Aparecida Evangelista, Gestora Pública, 
Técnica de Enfermagem, Instrutora de 
aprendizagem do Programa de Aprendizagem 
"Jovem Aprendiz", membro da Quinta Ambiental 
J/T, educadora ambiental no Projeto “Prato Verde 
Sustentável” na Associação Mutirão, conselheira 
da saúde (segmento usuário), conselheira da 
Habitação (segmento sociedade civil), cursando 
“Ressignificação de Resíduos Sólidos". Tenho 
como proposta construirmos um melhor diálogo 
entre os representantes do Poder Público e da 
sociedade Civil, debatendo sobre os problemas 
regionais: O adensamento e reestruturação da 
área regional, pelo estabelecimento de novos 
padrões de uso e ocupação do solo, objetivando o 
controle do uso industrial, a produção de 
habitações de interesse social para assentamento 
da população residente no perímetro Cabuçú de 
Cima (P.A.I. -7-8-10); Viabilizar a melhoria e a 
expansão do sistema de drenagem na área da 
operação e suas imediações; Viabilizar a 
implantação de equipamentos coletivos e de áreas 
verdes, tendo em vista o atendimento da 
população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmy cultura dos tambores  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Emmy cultura dos tambores Sou da area da 
cultura esporte e educacao adoro questoes do 
meio ambiente. E gostaria de pautas como 
revitalizacao de corrego, encostas, limpeza de 
riachos , revitalizar locais de ocupacao 
proximas de encostas. E oferecer mais espacos 
de natureza para moradores de periferias. E 
cuidados com o meio ambiente 

 

Edson Novoa  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Edson Novoa, faço trabalho social, 
e tenho interesse em projetos de coleta 
seletiva para recicláveis. Também quanto à 
melhoria e preservação do meio ambiente e do 
uso do solo. Tenho proposta para 
conscientização e envolvimento da sociedade 
quanto ao descarte correto de lixos. 

 

André Luiz Gabriel  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Espero contribuir com meus conhecimentos na 
implantação de práticas sustentáveis em 
benefício da população da região. Eng. André 
Luiz Gabriel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom da Lotação  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

SOU O WELLINGTON PEREIRA MAS PARA QUEM 
ME CONHECE TOM DA LOTAÇÃO É MEU OUTRO 
NOME. NASCI E CRESCI NA REGIÃO E 
VEGETAÇÃO DA SERRA DA CANTAREIRA, COM 
SEU VERDE IMENSO E O AR PURO SEMPRE FOI 
UM PRIVILÉGIO. A SERRA É A MINHA 
INSPIRAÇÃO E O MEU DESEJO DE PARTICIPAR 
DOS ESFORÇOS POR UM MEIO AMBIENTE MAIS 
SUSTENTÁVEL. COMO PROFISSIONAL DO 
TRANSPORTE, CONHEÇO O IMPACTO QUE O AR 
POLUÍDO E OS CONGESTIONAMENTOS CAUSAM 
NA SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA DAS 
PESSOAS. QUERO CONTINUAR AJUDANDO A 
PRESERVAR OS MANANCIAIS COMBATENDO O 
DESPEJO IRREGULAR DE ENTULHOS, COMBATER 
O SURGIMENTO DE LIXÕES E AJUDAR A PENSAR 
EM SOLUÇÕES HABITACIONAIS PARA QUE 
NOSSAS MATAS NÃO SEJAM MAIS 
DERRUBADAS. MINHAS PROPOSTAS SÃO PELA 
PRESERVAÇÃO DA SERRA, PROGRAMAS DE 
MORADIA, QUALIDADE DE VIDA E TRANSPORTE 
SUSTENTÁVEL. 

Conceição Aparecida Alves  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou voluntária em diversos projetos em prol da 
sociedade, como PEDRA 90 (plantio voluntário), 
APAHSD (avaliação e identificação de 
SUPERDOTADOS), Conselho Gestor PS 
SANTANA, como titular pelo segmento dos 
usuários. Sou protetora animal, como 
independente e concluirei Direito em 2022 em 
prol de defender a causa animal e ajudar na 
proteção ao meio ambiente, motivo pelo qual 
fui convidada a esta candidatura, pois sou 
comprometida e engajada, tendo condições e 
formação técnica para contribuir, pois além da 
formação em Direito, tenho outras graduações 
e cursos técnicos e m diversas áreas. Que Deus 
nos conceda saúde, força e resiliência. 
Conceição Aparecida Alves 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marli Idalecio  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Neste conselho terei oportunidade de poder 
expressar nossas idéias na regiao tanto no 
meio ambiente quanto cultural pois estamos 
necessitando de melhorias na nossa regiao 

 

Lia  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou a LIA da Rua (******) estou me 
candidatando ao CADES Jaçana - Tremembé 
para representar as familias que estão sendo 
retiradas com relaçao as obras do Corrego da 
Paciencia neste combate eterno contra as 
enchentes e alagamentos. Inclusive fui 
Secretaria deste ultimo grupo de Conselheiros 
que venceu o periodo, porém desejo 
permanecer como voz destas centenas de 
familias e os elementos socias e ambientais os 
quais seremos destinadas para o bem de 
milhares de familias evitando estas enchentes 
anuais. Mas como construir benenficios 
socioambientais para as familias que estão se 
sacrificando, assim vou continuar a colocar este 
olhar de troca de beneficios e da exata "cultura 
de paz" que fundamenta a essencia de um 
Conselho ambiental justo e correto junto a este 
nosso sacrificio em deixar os nossos ambientes 
sociais e dos ambientes de nosso entorno.Esta 
será a minha Luta!!! "DEUS nos de Conforto". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosangela Garcia Escridelli  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou sociologa, atuo a mais de 20 anos nessa 
região do Jaçana tremembé, trabalho na 
Associação Mutirão com Jovens e adolescentes 
em alta vulnerabilidade. Desejo que o CADES 
seja um espaço de discussão democrática para 
não só discutir mas colocar em prática as 
necessidades do verde e meio ambiente em 
nossa região. Pontos viciados de descarte - lixo 
nas ruas- espaços verdes degradados 
aproximação dos conselheiros da população e 
consequentemente ouvindo da população suas 
maiores angustias e necessidades. 
Obrigada 

Alex José de Oliveira 
Marchiorato  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Trabalhar para garantir a preservação do meio 
ambiente apoiando o poder público junto à 
comunidade para haver trabalho conjunto, 
orientação em relação ao descarte irregular, 
escorregamento de terra em locais de risco, 
consumo abusivo de água, lixo em locais de 
corregos... 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapo  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Claudio Zapotoszek, sou formado 
em engenharia civil e experiencia em 
gerenciamento e patologias da obra. Por ser 
morador antigo no bairro e ver seu 
crescimento nos últimos anos, tenho a ciência 
de que o crescimento desordenado não se faz 
interessante em um bairro estritamente 
residencial. Devemos olhar analiticamente para 
eventuais propostas e analisar se as mesmas 
trarão beneficio aos moradores. A boa 
qualidade de vida e a funcionalidade se fazem 
parceiros quando se trata de bem estar, 
portanto, acredito que o senso comum entre 
todos, sempre serão parte de um bom dialogo. 

Coutinho  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo trabalhar na concientisação em 
relação ao meio ambiente junto aos moradores 
da região, para orientar no descarte irregular 
de lixo em lugares proibidos. Participar de 
eventos junto a comunidade para trabalhar 
com hortas comunitárias, orientar no consumo 
exagerado de água. Estar à disposição da 
comunidade para ajuda-los a fazer o melhor 
em relação a estar melhorando o meio 
ambiente e trazendo idéias para agregar ao 
bairro o que for melhorar em prol de todos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvania Inada de Freitas  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Silvania Inada de Freitas. Minha 
experiência da área ambiental é como 
voluntária na ONG Brasil Soka Gakkai 
Internacional como agente ambiental, na qual 
minha atuação se desenvolve em ações na 
sociedade nas quais revitalizamos praças, 
escadões e por meio dessas ações conscientizar 
a população sobre a importância de 
preservação e proteção do meio no qual está 
inserido. Além da minha participação na ONG 
me esforço diariamente para cuidar e preservar 
do espaço onde habito. Acredito que temas de 
interesse para futuras discussões nas reuniões 
são os mais diversos tendo em vista a 
preocupação de toda a sociedade para 
preservar o meio ambiente e toda sua 
diversidade e principalmente em minha região 
as áreas de preservação ambiental, os 
mananciais e nascentes. Entre tantas outras 
demandas que são urgentes como descarte 
irregular de resíduos, coleta seletiva, campanha 
para conscientizar mais e melhor a população. 
Agradeço e Vamos Vencer. 

Felipe Yoshimoto Lago  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Trabalhar em prol à manter união entre 
municipes e poder público para obter um 
resultado de compreensão em descarte de lixo 
em lugares proibidos, uso indevido de água, 
orientar da colete seletiva. Organizar trabalhos 
junto a comunidade para criação de hortas 
comunitárias. Cuidar juntamente à comunidade 
para termos praças limpas e locais de lazer 
para os moradores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Machado 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

MEIO AMBIENTE e CULTURA de PAZ , 
entendendo serem elementos essenciais a vida 
contribuir para que as demandas da região 
recebam a dedicação necessária proponho ser 
a voz e a atitude necessária em conjunto com a 
população da região contribuir inclusive para 
fazer valer a benesse de termos na nossa 
geografia algo tão importante ao mundo como 
a RESERVA de MATA ATLANTICA PROXIMO A 
AREA URBANA sendo a maior do planeta , 
Contribuir encontrando soluções será uma 
honra , 

Rogério Alexandre Borcys 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Rogério Alexandre Borcys sou 
agrônomo com experiência em plantios de 
espécies arbóreas nativas da região sudeste do 
Brasil, tenho como intenção ao ingressar no 
CADES Jaçanã/Tremembé incentivar o 
conhecimento sobre as espécies arbóreas de 
nossa região que sempre foram substituídas 
por espécie alóctones, promover a 
conscientização da importância da arborização 
urbana como fator de qualidade de vida, 
incentivar de todas formas possíveis o alerta 
para a redução das áreas permeáveis de nosso 
bairro e cidade, assim como uma maior 
participação por parte dos munícipes sobre a 
destinação correta dos resíduos, dessa forma 
pretendo contribuir com a melhoria ambiental 
do bairro em que vivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Perus – Eleição 2021 

Jane Cristina de Paula Souza 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Acredito que cada dia a natureza produz o suficiente 
para nossa carência e sobrevivência, já experimentei 
ao chegar no topo de uma montanha e perceber lá 
de cima o quão pequeno é diante de tanta beleza e 
magnitude e a natureza quando observo o céu 
estrelado, imaginando a vastidão de planetas, 
estrelas e galáxias sem fim. Então, considerando que 
podemos fazer o melhor para cuidar do nossa região 
sendo uma conselheira ambiental e creio que aquilo 
que vive o ser humano e existe independentemente 
das atividades humanas. Proteger a natureza 
significa proteger a vida, o abrigo e o sustento tanto 
para nós humanos quanto para a vida selvagem nos 
lugares mais vitais do planeta ou mesmo da região 
em que vivemos. Nossa natureza, florestas e 
oceanos são fonte de cultura para muito povos e 
elementos essenciais para estabilizar o clima, a 
biodiversidade é fonte de saúde e inovação e cuidar 
depende nossa própria sobrevivência. E se cada um 
fizer sua parte, a natureza continuará viva e temos 
que garantir a sobrevivência das gerações futuras. 

Maria Ivone da Silva 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meio Ambiente é Vida. Eu Maria Ivone da Silva, 
proposta de tentar salvar nossas poucas áreas 
verdes existente no bairro, visando em deixar 
um mundo melhor com qualidades de vida em 
educação e ação juntos aos munícipes e órgãos 
públicos responsáveis pelo meio ambiente 
conservar, plantar, melhorar nosso ambiente, 
concientizar a população que precismos da 
natureza para termos água, oxigênio para 
respirar, sombra das árvores para dimminuir 
efeitos estufa, como já educadora ambiental e 
conhecendo bem nossas áreas verdes, córregos 
e rios farei o possível defender. 
Atenciosamente. Maria Ivone da Silva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Robert 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho o compromisso com a minha região de 
colaborar com a preservação do meio 
ambiente e de mata ciliar que temos ricamente 
ao redor de Perus e Distrito Anhanguera. 
Tenho como foco de trabalho a preservação 
dos parques municipais e a preservação e 
resgate das áreas de nascentes de água mineral 
no território. O compromisso com as áreas 
públicas estão em mim desde que iniciei minha 
vida política por um bem comum aonde 
agregue de fato a nossa população e a 
proteção da natureza. Moramos em uma área 
de grande demanda ambiental, pedreiras, 
parques municipais e uma fauna e flora 
exuberante e que necessita ser preservada a 
qualquer custo. Temos o compromisso com 
como cidadão participativo de interagir entre 
os diversos conselhos e atuar de forma 
expansiva na nossa sociedade de forma 
igualitária e humanizada. Queremos cada vez 
mais ser mais participativo para que possamos 
conviver em uma sociedade melhor 

Amancio 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Joaniro amancio Pereira, 
atualmente sou coordenador do Conselho 
Participativo Municipal Perus Anhanguera, 
queremos uma melhor utilização da nossa 
região na área do verde e meioambiente, 
criando cursos conscientizando e incentivando 
o jovem a preservar o nosso eco sistema nosso 
planeta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Lima 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Carlos de Lima Luís, tenho 50 anos, morador do 
Jardim Jaraguá D.A. Anhanguera, faço trabalhos 
sociais, sou Conselheiro Participativo Municipal 
e Conselheiro de Saúde. Quero levar a minha 
experiência para somar força com outros 
conselhos para o bem da população. 

 

Evinha 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Aparecida Eva Kirst me comprometo a lutar 
para combater as enchentes, combate ao 
descarte irregular de lixo, proteger o meio 
ambiente. 

 

Dani 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

EU ME PROPONHO A LUTAR PELA MELHORIA 
NO BAIRRO, MANUTENÇÃO DASPODE ARVORE 
CONCIENTE, PAVIMENTAÇÃO 
REESTRURURAÇÃO E DOS NOSSOS DIREITOS DA 
POPULAÇÃO PARA UM MELHOR BEM ESTAR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulinho 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou candidato por acreditar na força do CADES, como 
coletivo que pode mudar a realidade do território da 
Sub Prefeitura Perus / Anhanguera. Vejo o CADES 
como uma força motriz de transformação social na 
busca de um ambiente justo e equilibrado. 

 

Eliana 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

eu prometo lutar pelo combate a enchente, descarte 
irregular de lixo, manutenção de mananciais, e vias 
publicas, podes irregulares, limpeza dos escadões, e 
parques comunitarios. 

 

Marco 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá! Meu nome é Marco Antonio de Souza Martins. 
Trabalho como gestor ambiental da Pedreira 
Juruaçu e sou diretor do Instituto Embu de 
Sustentabilidade, que tem como missão o 
desenvolvimento sustentável das comunidades no 
entorno das operações da empresa. Sou formado 
em engenharia e pós graduado em Gestão 
Ambiental. Acredito que minha formação e 
experiência profissional, atuando há duas décadas 
na área ambiental, sejam bastante importantes para 
contribuir para o CADES Regional de Perus. Minha 
intenção como conselheiro é de colaborar na 
formulação de políticas municipais e planos visando 
o desenvolvimento sustentável, participar de 
atividades voltadas à defesa do meio ambiente e ao 
desenvolvimento de educação ambiental no 
território de Perus, dentre outras. Assim, além de 
estar presente nas reuniões do CADES Perus, me 
proponho a participar de debates públicos no 
município e no território que tratem das questões 
ambientais, além de eventos ambientais e incentivo 
à educação Ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robby 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Robinson José Firmino Minha experiência profissional 
vem principalmente da área de vendas e cosméticos, 
área cuja qual acredito que impacte e muito no meio 
ambiente por seu número alto de resíduos gerados. 
Minha proposta ou tema de sugestão é o incentivo ao 
uso de matérias primas de baixo impacto ambiental, 
reeducação da população quanto à marcas de produtos 
cosméticos ou até de limpeza que utilizem matérias 
primas mais sustentáveis e biodegradáveis pra que 
assim, a população adquira o hábito da mudança e claro, 
apoiar marcas que dirijam parte de seus lucros para a 
melhoria do meio ambiente como os oceanos e rios. 

 

Sirlei Bertolini Soares 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Intenções e propostas Sou Sirlei Bertolini Soares, 
moradora de Perus há 50 anos, engenheira civil e atuante 
em movimentos sociais do bairro como o projeto Recanto 
Limpo Verde e Saudável e o Movimento de 
Reapropriação da Fábrica de Cimento. Quero me 
candidatar à vaga de conselheira pois acredito que posso 
colaborar com sugestões e ações em questões 
ambientais , de desenvolvimento sustentável e da cultura 
de paz. Participo frequentemente de discussões 
relacionadas ao Plano Diretor no qual um grupo 
articulado de moradores, pesquisadores, escolas e 
movimentos culturais locais, conseguiu incluir um 
instrumento muito potente chamado Território de 
Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP- Anhanguera/ 
Jaraguá/Perus). O TICP tem como base valores muito 
importantes como respeito, solidariedade, participação, 
justiça e não violência. É esse espírito deste time de 
pessoas ativas, que se movem para uma mudança 
positiva na nossa comunidade, que quero trazer como 
conselheira para o CADES Perus/ Anhanguera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Roberto Kirst 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

meu objetivo é ajudar a combater as enchentes na luta 
dos piscinoes, limpeza dos corregos e vias publicas, 
manutenção das ruas e podas das arvores, para o 
melhor bem estar da população 

José Carlos 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Com o objetivo de uma participação mais efetiva junto a 
adminstração publica municaipal pro a melhoras e um 
desenvolvimento sustentavel da nossa regiao,me 
inscrevo como candidato do Cades regional. unidos pro 
os projetos que venham trazer melhor qualidade de vida 
a nossa população local. JoséCarlos 

 

Cirley Cristina Moreira 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

 SOU MORADORA DE PERUS E LIDER COMUNITARIO 
NO BAIRRO,ME COMPROMENTO A FAXER UM BOM 
PAPEL NO CADES E DESENVOLVER PROJETOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria José Ciqueira 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Ajudar a melhorar o bairro, conscientizar a população 
a preservar o meio ambiente zelar pelo bem estar dos 
munícipes conservar e conquistar benfeitorias para a 
região. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CADES Pirituba/Jaraguá – Eleição 2021 

Janete Camargo Souto 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Janete Camargo Souto, sou moradora da região 
de Pirituba, estou me candidatando a novo mandato para 
representar minha região refente aos assuntos do Meio 
Ambiente, fui candidata a Vereadora na eleição de 2020, fiz 
parte do Conselhos Participativo Municipal e de diversos 
outros Conselhos da minha região como usuária e voluntária 
sempre com a intenção de ajudar a minha região. Pretendo 
levantar questões sobre o lixo, reciclagem, campanhas de 
logística reversa de reciclagem, saneamento básico pois 
interfere diretamente no meio ambiente e informações 
necessárias para divulgação de ideias para melhorar nosso 
meio ambiente e ter uma participação atuante com a ajuda de 
moradores de minha região. 

 

Kátia Prandini 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Proposta levar ao conhecimento dos munícipes o quanto 
podemos construir juntos com conhecimento, o quanto a 
preservação do meio ambiente pode nos trazer benefícios 
para saúde, educação e segurança, ex: separando lixo 
orgânico de sólido, cuidando dos nossos rios, economizando 
água, preservando nossas árvores, zelando por nossas matas, 
plantando árvores de todas as espécies, e multiplicando 
conhecimento na preservação em geral do nosso meio 
ambiente, a começar por minha residência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marlene Wentzel 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu estou me candidatando por saber que o CADES é 
um Órgão muito importante e faz parte do meio 
ambiente, tem tudo a ver com a saúde, pois sou 
conselheira da UBS Parque Nações Unidas/Sem terra 
e da Supervisão de Saúde Pirituba/Jaraguá, portanto 
meio ambiente e saúde devem caminhar juntos para 
desenvolver um ótimo trabalho. Marlene Wentzel 

 

Natasha Ceretti Maria 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Natasha Ceretti Maria, bióloga formada 
pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduada 
mestre e doutora em saúde ambiental pela Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) 
atuando em pesquisas na temática de política, 
planejamento e gestão ambiental com foco em 
indicadores de sustentabilidade aplicados em 
territórios regionais metropolitanos. Sou moradora 
do território Noroeste do município de São Paulo 
residindo em Pirituba, local onde atuo 
voluntariamente em iniciativas socioambientais no 
bairro, escrevendo matérias sobre meio ambiente 
para um Jornal local do território Jaraguá e tendo 
realizado exposições na Biblioteca Pública Municipal 
Brito Broca com o objetivo de divulgar a grande 
diversidade socioambiental presente na região. Como 
membro da sociedade civil para participar do 
Conselho Regional pretendo focar discussões na 
divulgação da biodiversidade do território Noroeste 
ancorada no instrumento urbanístico Território de 
Interesse da Cultura e da Paisagem (TICPs) e nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Morbin 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

SERGIO ALEXANDRE LEMOS MORBIN Primeiro espero que 
tenhamos reuniões presenciais. Caso continuemos com o 
problema por causa da pandemia que tenhamos no mínimo 
reuniões virtuais e que o presidente oficial do conselho 
conforme a legislação participe das mesmas. Tenho sugestões 
para melhor uso da agua em edifícios e uma melhora no 
descarte de lixo tóxico. E seria bom se esse conselho fosse 
deliberativo 

 

Veronica 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Estou me candidatando nesse Conselho o CADES, por interesse 
na defesa do Meio Ambiente e projetos que beneficiam a 
sociedade através das ações de Políticas Públicas do Meio 
Ambiente. Como voluntária em projetos sociais e cidadã, para 
mim é um assunto de fácil entendimento, moro há 35 anos 
nesse bairro Pirituba/Taipa/Canta Galo, trabalho no ramo 
alimentício e esse Projeto será meu novo compromisso com 
seriedade, dedicação e comprometimento. 

 

Sara Oliveira 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Olá, sou Sara tenho 23 anos, formada em Meio Ambiente 
(Técnico), com experiencia em Saúde Pública como Agente 
Comunitária de Saúde, na minha vivência tive contato direto 
com Educação Ambiental e conhecimento de normas NBR ISO 
9001 e 14001. Estou me candidatando como voluntária pois é 
do meu interesse trabalhar com Políticas Públicas que 
envolvem o Meio Ambiente e como agente de saúde tenho 
contato direto com os moradores da minha área, tornando 
assim de fácil compreendimento qual a necessidade do do 
público que trabalho e do meio que vivem. Portanto me 
comprometo a me envolver de cabeça no trabalho com total 
seriedade, dedicação e comprometimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Adriana Fiorussi Higino 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Adriana Fiorussi, estudante de ciências biológicas. 
Atuo desde 2018 com a Horta Comunitária da 
Faculdade de Saúde Pública da USP, onde tive contato 
com a agroecologia e a permacultura. Em 2021 passei 
a integrar o Núcleo de Estudos em Permacultura dos 
Estudantes da USP (PermaUSP) onde fazemos 
discussões acerca do meio ambiente, trabalho de 
base, ações individuais e coletivas, educação 
ambiental, entre outros. Como propostas/temas para 
discussão, penso que seja interessante falar de coleta 
seletiva, pontos de recolhimento de 
óleo/equipamentos tecnológicos obsoletos, 
promoção da educação ambiental em parques e 
praças, conversas sobre a importância da arborização 
urbana e hortas urbanas. 

 

Suca 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou ambientalista e professora de desenhos de 
conservação na Usp. Estudo florestas urbanas e areas 
verdes. Na usp estou credenciada no Procam.Tenho 
muita vontade de contribuir em politicas públicas na 
zona Norte de São Paulo para cidades saudáveis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suêrda Deboa 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Suêrda Deboa, administradora, especialista em  
engenharia do meio ambiente e sustentabilidade. 
Integro o Grupo de Trabalho Território de Interesse 
da Cultura e da Paisagem Jaraguá Perus Anhanguera e 
Associação de Mulheres Assim Assim. Fortalecer as 
articulações e diálogos existentes vindas da 
população no que diz respeito ao parque estadual 
JARAGUÁ com povos guarani que habitam o entorno 
através da criação do cinturão verde guarani e criação 
do parque ecológico Yari Ty, preservação ambiental, 
geração de trabalho e renda, apoio humanitário, 
preservar os cursos d' água e remanescentes de 
vegetação nativa do nosso território para manter 
cinturão verde que compreende os parques Jaraguá, 
Anhanguera e Serra da Cantareira, ampliar a 
discussão para gestão compartilhada desses espaços, 
buscar melhorar acessos as parques, coleta seletiva e 
educação ambiental 

Naldo Lima 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Quero desenvolver junto com os moradores, e ou 
associação dos moradores , um trabalho de 
preservação do meio ambiente que possibilite um 
desenvolvimento sustentável da região de 
competência do Cades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Aguinaldo Tadeu 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

O meu interesse surgiu a partir do momento que 
descobri que eu poderia colaborar , dia útil, dar 
sugestões a assuntos extramamente importante que 
é a preservação Natural 

André Barbosa 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

André Ricardo Barbosa 
Sou o criador do incentivo Pequeno de Ouro que atua 
junto aos artistas do papel e por adequação do art° 42 
de crime ambiental. Luto efetivamente por 
mudanças, querendo ser um cidadão participativo e 
atuante. Fui conselheiro participativo municipal, 
eleito pelo distrito de Pirituba / Jaraguá, acreditando 
que participando teria voz para ajudar os moradores 
do meu bairro, fui escolhido pelos meus pares 
secretario do CPM por dois mandatos, hoje não atuo 
mais pelo CPM. Satisfação tamanha que quero 
continuar a lutar e trabalhar não mais apenas pelo 
meu bairro como pela minha cidade e meio 
ambiente. Dado meu interesse e experiência no tema, 
quero ajudar as pessoas levando ideias, iniciativas e 
oportunidades. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ronei Francisco Tadeu Gulk 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo, por meio de ações e intervenções, realizar 
um debate reflexivo com a população e, por meio de 
suas demandas, trazer para o poder público, a agenda 
ambiental, sustentável e contemporânea, 
intermediada com uma proposta de integralidade e 
efetividade Eu, Ronei Gulke, Educador Social, músico, 
memorialista e, morador de Pirituba desde 1976, ano 
que nasci, pretendo ouvir as demandas locais e, 
dentro da legalidade, intervir e transformar 
localmente, para que, globalmente, possamos 
melhorar, nosso meio e o nosso mundo. 

Beth Brunetto 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou a Beth Brunetto, moradora da Região de 
Pirituba/Jaraguá a mais de trinta anos, sempre tive 
um olhar mais apurado para nossa região e todas as 
áreas verdes ainda existentes, e sempre me ocupei na 
preservação dessas áreas, na conservação e 
responsabilidade com o meio ambiente e todo seu 
entorno. Já fui membro do Cades em gestões 
anteriores, tenho diversos cursos de hortas urbanas, 
sistema de aplicação de sistema de agrofloresta, 
permacultura, e conservação ambiental respeitando 
o ecossistema natural. Pretendo com minha 
candidatura, dar continuidade aos trabalhos já 
iniciados em nossa região. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADES Santana/Tucuruvi – Eleição 2021 

Pedagogia Esporte Social (PES) 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho por meio desta solicitar a participar do 
meio ambiente onde tenho uma convicção que meio 
ambiente ,educação e esporte tem que andar juntos 
para a educação de nossas crianças não podemos 
somente educar os adultos e deixar nossas crianças , 
tenho projeto de reciclagem onde teve premiação na 
cidade de Suzana , então gostaria muito de fazer para 
do CADE tucuruvi . obrigado  
Elber Nazario 
 

Bruna Robadel 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chama Bruna, tenho 21 anos e sou estudante de 
geografia na Universidade de São Paulo. Atualmente 
trabalho na área de educação e tenho um grande 
interesse na área ambiental. Reconheço os problemas 
ambientais na cidade de São Paulo e no meu bairro e 
possuo propostas para agir, entre meus temas de 
interesse a serem propostos esta a agroecologia, 
revitalização de praças e educação ambiental e 
popular. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaís Regina Boppré Melara 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Me chamo Thaís Melara, sou graduanda em Gestão 
Ambiental pela Universidade de São Paulo, trabalho com 
Educação Ambiental e meus temas de interesse para 
melhorias da região são: Educação Ambiental, Preservação 
de espaços verdes, Hortas Urbanas, Gestão de Resíduos 
Sólidos e Parques Municipais. 

 

Marcelo Cassucci 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Marcelo de Mello Cassucci, que já fui conselheiro do 
CADES em 2014 nesta mesma subprefeitura que me candidato 
agora, pretendo colaborar com meus companheiros, os 
demais conselheiros, na boa gestão das áreas verdes da nossa 
região, de modo a que sejam de melhor serventia a população 
local, garantindo qualidade de vida, áreas de lazer e 
preservação ambiental. 

 

Dutra 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezado Senhores: Por morar no Horto Florestal e ver todos os 
dias a sua degradação, com mal uso, mal administração, 
abandono etc, solicito minha inscrição para participar da 
eleição do CONSELHO do CADES, com intenção de colaborar 
com ideias para melhorar a nossa vida comunitária. 1 - 
Morador ser agente de transformação e estudasse muito, 
sobre o que está acontecendo no meio ambiente assim 
assumirá sua consciência, passando para ouros agentes. 2 - A 
água doce é um recurso esgotável no nosso planeta e 
essencial para a nossa vida. Como falamos anteriormente, o 
consumo de carne está diretamente ligada a grande consumo 
de água na produção. Portanto, além disso, dá para diminuir o 
tempo no banho, evitar usar muita água para lavar carro, 
calçada, casa, etc. 3 - Uma medida é: Reciclar, reaproveitar! 
cobrar das autoridades, para ser reaproveitado. Sim, dá um 
trabalho maior, mas é por uma excelente caus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpidio Ulian Junior 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Pretendo colaborar com a Subprefeitura e disseminar 
políticas públicas voltadas ao meio ambiente e 
conscientizar as pessoas dos seus direitos e deveres como 
cidadãos para uma melhor qualidade de vida e 
preservação de recursos naturais. 

 

Mauricio Leite 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nome: Mauricio Leite Experiências: Empresário do 
seguimento de Turismo Estudantil a 25 anos, 
desenvolvendo projetos de Turismo Educacional e 
Ambiental. Atuando também em projetos Sociais com 
Bandas e Fanfarras em Escolas Públicas. Interesses: 
Atuar/ promover políticas públicas, que possam impactar 
de maneira positiva a sociedade, buscando a melhora da 
qualidade de vida dos cidadãos da região norte de São 
Paulo. Assuntos pertinentes: ( Manutenção de Praças, 
Segurança Pública, Projetos Sociais, Proteção do Meio 
Ambiente ) 

Bruna Babalu 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Nesse papel de conselheira quero me dedicar, as questão 
ambientas locais ligadas a comunidade, como 
preservação, conservação e melhoria do meio ambiente 
aonde vivemos. Ter o maior envolvimento com atividades 
e responsabilidades com participação das entidades 
locais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bia Arruda 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Beatriz Wundrack de Arruda, tenho interesse em me 
reeleger como membro do Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, 
para os anos de 2022 e 2023. Infelizmente, o atual mandato 
foi marcado pela pandemia, e os desafios pré-coronavirus 
ainda se fazem presentes. Portanto, urge desenvolver ações 
de educação ambiental para a população. Seguem ações que 
eu gostaria de desenvolver, caso seja seguro; -Semana do 
Meio Ambiente na Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. -
Oferecer atividades em conjunto com as escolas da região. -
Promover mutirões para o plantio de árvores. -Promover 
maior participação nas ações de revitalização de praças da 
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. -Aproximação com as 
organizações sociais da região, que tenham ênfase em Meio 
Ambiente. Obrigada pela apreciação. 

 

Daniel Teddy Espinoza Garcia 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Hoje estou como conselheiro do CADES, da subprefeitura 
Santana/Tucuruvi. Infelizmente nesta gestão não 
conseguimos realizar trabalhos por conta da pandemia. 
Hoje tenho projetos para Santana e Jd São Paulo que são 
simples, baixo custo e executáveis. Quero levar o CADES 
para os munícipes, trabalhar junto com eles nos projetos e 
necessidades que solicitaram, e na maioria das vezes não 
conhecem a existência do CADES. Quero trabalhar 
levandotodas essas necessidades para minha região. Este 
será um trabalho conjunto entre a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, o CADES e a comunidade. 
GOSTO DE FAZER ACONTECER. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CADES Vila Maria/Vila Guilherme – Eleição 2021 

Fernando Rangel 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Ao 
CADES Regional - Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. 
 
Sou Fernando Rangel, brasileiro, residente na Rua (*****) 
Pretendo ser candidato ao conselho Regional do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CADES. 
Venho por meio desta espressar as minhas intenções 
referente ao cargo pleiteado: 
 
1- Proteger as áreas verdes e ajardinadas; 
2 - Ajudar no desenvolvimento sustentável do nosso bairro; 
3 - Aumentar a qualidade de vida dos moradores; 
4 - Transformar o nosso bairro um exemplo para São Paulo 
na área de desenvolvimento sustentável. 
Obrigado. 
Fernando Rangel 
 

Paulo Roberto Vargas Gomes 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou residente no Jardim Brasil desde que nasci acompanhei 
o crescimento do bairro e da região com suas características 
e mazelas. Espero poder, com minha experiência de vida 
poder ajudar no processo de humanização e melhoria das 
condições de vida e moradia de todos os concidadãos do 
Jardim Brasil e de toda região. Sou aposentado e tenho 
tempo para desenvolver um trabalho atuante e poder 
acompanhar e ouvir as necessidades de todos. Vivemos uma 
situação sanitária difícil, mas que com as graças de Deus 
acabará. A situação atual mostrou as deficiências a serem 
sanadas e a necessidade de procurarmos atender 
principalmente as pessoas mais carentes que são sem 
dúvida alguma as mais necessitadas de nossa atenção e 
trabalho. Agradeço a oportunidade de poder retribuir e 
cooperar com a melhoria da nossa região. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélio 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha intenção é contribuir com o Meio Ambiente da 
Região. Trata-se de uma região muito carente em 
cobertura arbórea e com clima de deserto, sendo assim 
minha meta é buscar arborização e corredores verdes e 
ecológicos para a cidade, em específico Região do Jardim 
Brasil, Vila Sabrina, Vila Maria e mediações. Fui 
Conselheiro do Cades Jaçanã Tremembé. 

 

Beto Corunha 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Há 6 anos tenho um projeto que se chama Ato Verde 
que tem como objetivo desenvolvimento de hortas 
comunitarias e plantio de arvores em comunidades, 
também estou fazendo mestrado na PUC afim de 
defender esse projeto. Minha região de atuação é na 
sub Vila Maria Vila Guilherme. 

 

Ailton Bolignari 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

CARTA DE INTENÇÕES 
A quem possa interessar e para todos os fins de direito. 
Prezados senhores, Meu nome é Ailton Bolignari, 
empreendedor, nascido no bairro de Vila Maria Alta em 
06/09/1977, ativista socioambiental, idealizador do projeto 
Doutor Eco Planet de conscientização ambiental, a correta 
separação de resíduos e a retirada dos mesmos, sendo este 
a minha sugestão para implantação em nossa região, além 
de corredores polinizadores e jardins de chuva, que farão 
grande diferencia benéfica em nosso entorno. Já participei 
como suplente em gestão anterior e me colocarei a 
dispsição para autar novamente como titular. Sem mais e na 
certeza de poder contribuir com melhorias em nossa região, 
Ailton Bolignari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samanta Gouveia Parisi 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha família é do bairro e moro na Vila Maria desde que 
eu nasci, sinto muito falta da arborização na região. Com 
poucas árvores no bairro adicionado à grandes fluxos de 
caminhões e automóveis impacta diretamente na saúde 
pública e vejo que é urgente a necessidade de insistirmos no 
manejo de arborização urbana. Pensei na possibilidade de 
firmamos uma parceria junto à CETESB para recebimento de 
muda de plantio compensatório e assim conquistar mudas 
para o plantio na nossa região. Faço parte do Conseg Vila 
Maria e uma quantidade grande de demanda é pertinente à 
supressão e poda de árvores, talvez seria interessante esses 
conselhos se comunicarem e eu poderia ajudar a fazer essa 
ponte. Sou bióloga e trabalho no Meio Ambiente de 
Mairiporã, acredito que com as experiências e dificuldades 
vividas posso contribuir com o grupo. 

 

Ramos 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Candidato: JOSE RAMOS DE CARVALHO - RAMOS DISTRITO: 
Vila Medeiros Devemos reconhecer que, no meio da uma 
magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos 
uma família humana e uma comunidade com um destino 
comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade 
sustentável no Distrito Vila Medeiros, parte do Vale do Rio 
Cabuçu, e na orbita da Prefeitura Regional de Vila Maria/Vila 
Guilherme/Vila Medeiros. Baseado no respeito pela 
natureza, nos direitos humanos universais, e cultura da paz. 
A escolha é nossa: formar uma aliança entre as 
organizações, instituições e a gestão publica para cuidar dos 
nossos espaços, ou fomentar qualidade de vida em todos os 
aspectos sociais e ambientais. Adquirimos experiências e 
fundamentos necessários para colaborar com o CADES MG 
para esta participação na redução dos nossos impactos ao 
meio ambiente, e boa qualidade de vida. Que venha um 
novo desafio! Pq. de INUNDAÇAO - Rio Cabuçu de Cima. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Christiano Rema 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Christiano Rema - Subprefeitura Vl Maria Vila Guilherme 
Proposta de Trabalho : 01 - incentivar a população ao 
projeto de zeladoria de praças 02 - Manutenção constantes 
e monitoradas em nossa região de pequenas praças 03 - 
Centrais de reciclagem em praças com convênios a 
moradores que trabalham no ramo na zeladoria da mesma. 
03- Verificar a possibilidade de Park Pet em grandes praças 

 

Luana Maria Ferreira Martins 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Luana Maria Ferreira Martins, Sou pedagoga e 
por meio da atuação educacional desenvolvi ações com 
crianças e familiares no geral na melhoria do meio ambiente 
natural do entorno do local aonde eu moro e trabalhava. 
Tenho interesse em ampliar a minha atuação na 
preservação do meio ambiente, nos territórios periféricos, 
proximo da minha residencia tem locais que necessitam de 
uma atenção do poder poder publíco e ampliar disscussões 
para que haja soluções para melhorar a qualidade da 
população do entorno e por isso quero me candidata para o 
Cades por entender a necessidade de moradores e 
trabalhadores se apropriar de conhecimentos e propopor 
soluções pensando em melhorias defesa do meio ambiente. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gomes Aguilar 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE – PMSP Prezados 
senhores; Venho com alegria me inscrever a participar mais 
uma vez do CADES/MG, como conselheiro ambiental de 
minha região. Participei pela primeira vez, acho que em 
2007, quando foi lançado o CADES na cidade de São Paulo, 
depois fui novamente eleito em 2018 e agradeço a 
oportunidade de continuar mais uma gestão, considerando 
que 2020 ficou prejudicado pela pandemia do COVID 19. A 
minha principal bandeira é o cuidado com o meio ambiente 
com ações no descarte irregular de lixo, orientação de 
separação de recicláveis e plantio de arvores, considerando 
que a minha região é muito carente nesta ação. Na ultima 
gestão criamos alguns “ TRIANGULOS MANEIROS”, apoiados 
pelo nosso presidente Dário Barretos e pretendemos indicar 
muitos ainda, considerando a topografia e traçado 
urbanístico da região. 

 

Caroline Quina dos Santos Kerestes 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou a Caroline Kerestes, moradora da Vila Maria e Gestora 
Ambiental formada pela USP. Já fui Conselheira do 
CADES/MG por 2 mandatos e quero ser novamente, para 
continuar buscando melhorias para nossa região. E as 
temáticas que mais sinto necessidade de melhoria são: 
arborização (plantio de árvores nativas); resíduos sólidos 
(aumentar reciclagem, diminuir locais de depósito irregular 
de lixo); aumento da permeabilidade para diminuir 
alagamentos (menos asfalto, construir jardins de chuva); 
mais espaços de lazer (praças, parques, ruas abertas no final 
de semana para a população); e proteção de rios e 
nascentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia D´Aquino 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

São Paulo 28 de Junho de 2021 À Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente - SVMA Carta de intenção da candidata 
Sonia Maria D’Aquino Gomes Gostaria de dar continuidade 
aos projetos de plantação de mudas, no viveiro que 
implantamos durante o primeiro ano da gestão, 
interrompido pela pandemia . Queremos colaborar com o 
paisagismo do nosso bairro, oferecendo mudas de árvores 
nativas e flores, para as implantações dos jardins de chuva . 

 

Carlos Antonio da Silva 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Carlos Antonio, realizar trabalho em conjunto com os 
Municípios da Região nas ações ambientais e na educação 
com relação a sustentabilidade pensando no coletivo . 

 

Rozimá 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou formado na area de Gestão Ambiental e ja atuei pelo 
proprio CADES Vila Maria/Vila Guilherme/Vila Medeiros em 
outras oportunidades com sucesso. Percebo que agora 
posso contribuir ainda mais dentro de açoes voluntarias 
destinadas a um meio ambiente de qualidade e igualmente 
contribuindo nas questões socioambientais tão carentes em 
nossa região. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Denise Sherazzad 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha proposta de trabalho é ser uma multiplicadora e 
conscientizadora na àrea social e de sustentabilidade, para 
que todos tenham a possibilidade de viver num mundo com 
mais qualidade de vida, cada um fazendo sua parte para 
uma cidade melhor. 

 

Edileusa Dias da Silva 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

A preservação do meio ambiente começa com pequenas 
atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Por isso resolvi 
participar do conselho pra poder ajudar com os projetos 
ambientais do nosso bairro. 

 

Sueli Rocha 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Minha proposta como Conselheira do CADES é conseguir a 
implantação de um minifloresta na região, para a qual indico 
para estudo de viabilidade um terreno situado em frente à 
90 Distrito Policial do Jardim Guança, considerando que é 
uma linda área já com diversas espécies plantadas e que 
conta com alguns dos moradores bem.interessados e que 
colaboram com a preservação da área.Por estar situada em 
frente à uma delegacia, conta com uma possibilidade maior 
de proteção aos frequentadores e à preservação das 
eventuais melhorias que forem executadas na área. 
Lutaremos também pela execução de JARDINS DE CHUVA na 
região. Considerando que colaboram muito com a 
minimizacao das enchentes e com a melhoria da qualidade 
do ar. Procuraremos também estabelecer parcerias com as 
escolas públicas com.o.objetivo de implantar projetos de 
educação ambiental e de divulgação do trabalho do CADES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Em nossa região precisamos observar onde podemos 
colaborar para manter as calçadas e as ruas dentro de um 
ambiente saudavel. E colaborar junto ao Conselho de Meio 
Ambiente da nossa região é uma excelente motivaçao para 
que tenhamos um bairro bem arborizado e com atrativos 
para as crianças, jovens e idosos. Conto com o seu VOTO... 

Luciene 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou a "Luciene" da Ocupaçao junto ao Terminal de Cargas 
Fernão Dias e estamos nesta particular luta pela moradia, 
porém as questões se misturam com o "Meio Ambiente" 
porque somos centenas de Familias em meio a pandemia 
apesar dos nossos idosos em sua maioria ja receberam 
proteçao, mas temos outras questões que envolvem a nossa 
proteçao socioambiental. As questões dos lixos e o fato de 
organizar para evitar que nossas crianças e adultos se 
contaminem por outras doenças, a questão da agua e do 
corrego que temos que cuidar e de todas as comunidades 
deste distrito de Vila Medeiros que tem que ter um lhar 
mais humano por parte do setor publico. E o Conselho de 
Meio ambiente pode ser esta porta de relacionamento com 
o nosso administrador atual da Subprefeitura de Vila 
Maria/Vila Guilherme e Vila Medeiros. Sou Luciene e preciso 
do seu "VOTO" 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renan Rodrigues da Costa 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Renan Rodrigues da Costa, sou bacharel em 
Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo (2014), 
tenho aprimoramento profissional em Gestão Ambiental em 
Saúde pelo Instituto Butantan (2017) e estou em vias de 
obter o certificado de Especialista em Arborização Urbana 
pela Universidade Federal de São Paulo (previsão: 
julho/2021). Atualmente atuo como Analista de Meio 
Ambiente no Instituto Butantan, onde sou responsável pela 
área de manejo arbóreo e licenciamento ambiental. Com 
mais de 7 anos de experiência em arborização urbana, 
acredito que posso agregar grande valor ao CADES em prol 
da arborização da Vila Maria. A proposta é promover a 
participação social, uma vez que esta é indispensável para 
uma arborização de qualidade e de acordo com as 
necessidades ambientais - urgentes - da Cidade de São 
Paulo. Conto com o voto de confiança da população para 
que possamos ter um bairro mais verde e saudável! 

Rodrigo Nocelli 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Rodrigo e tenho um comercio de flores e plantas, e 
assim convivio diariamente com projetos de paisagismo e 
adquiri experiencias importantes dentro deste meu perfil 
profissional. E percebo que a nossa região necessita de uma 
percepçao mais conciente nas questões ambientais, tanto 
na educaçao de crianças, jovens e adultos para valorizar as 
suas calçadas, seu bairro e o nosso distrito. Atuei neste 
ultimo periodo como conselheiro do CADES e desejo 
repassar toda a minha experiencia neste proximo 
periodo..Assim conto com o seu voto... 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Violeta Morete 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Esther Violeta Morete, estou me candidatando 
a Conselheira do Cades pela terceira vez principalmente por 
que desejo encorajar as pessoas a plantar, aumentar o 
verde na nossa região. Acho importante incentivar a ter uma 
arvore na calçada, ter um mini jardim em casa e ensinar a 
respeitar o meio ambiente. Nossa região é carente de verde 
e acho importante eu participar da luta para tentar 
melhorias no nosso bairro e participando do Cades posso 
colaborar para continuar os projetos já iniciados, entre eles 
o nosso viveiro. 

Jacir 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

JACIR a proposta é trazer para os Munícipes da Região uma 
nova visao sobre a importância do Meio Ambiente sobre a 
sustentabilidade, cultura de paz no Coletivo. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Meire 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meire, tenho como experiência trabalho com jovens na 
questão ambiental trazendo para eles a importância do 
Meio Ambiente e que devemos contruir uma política de 
ensino ambiental no Bairro. 

Luiz 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Luiz, experiência com grupo de jovens e sempre.passando 
algum assunto sobre o Meio Ambiente entre um dos temas 
importantes que acontece muito na região e o descartes 
irregulares . 


