
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telis 13DaSul 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

À comissão Eleitoral. Eu, Telisvaldo Oliveira rios, residente à Rua 
(******), a 32 anos no mesmo endereço, Educador Social, 
candidato a Vereador 2020; Venho me candidatar as Eleições 
Unificadas CADES Regionais – São Paulo/SP. Farei um breve 
histórico de minha formação acadêmica e Ativismo Social, 
Formação (Instrumentação Equip. Industriais) Fatec/Etec, 
Educador Social (Cultura e Esporte), membro do 
FORUMDOHIPHOPMSP, e ativista da CUFA (Central Única das 
favelas). Além disso, estou desenvolvendo trabalho Esportivo 
com jovens de 12 a 16 anos, por entender que Educação e 
Cultura, menos Jovens nas viaturas. Diante do exposto, minha 
decisão em ser útil; entender o quanto a pesquisa e inovação 
favorecem à formação e ao desenvolvimento do jovem; 
perceber que a prática esportiva (Futebol, Skate, Surf e Breaking 
esportes olímpicos) nas instituições é um indicador de prestígio e 
respeito da mesma; compreender que poder servir para uma 
melhor qualidade de vida de uma realidade local ou global. 
Nesse último ponto, em particular, torna-se, para mim, de fácil 
êxito, 

 

CADES Campo Limpo – Eleição 2021  

Tereza Cristina Mesquita da Silva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Venho , a ser candidata ao Conselho ambiental Desenvolvimento 
Sustentável "CADES para dar continuidade nas ações sustentável 
. Fortalecer junto com os órgãos competentes da secretaria do 
verde serei representante da sociedade civil levando demandas 
que possa receber, ouvir, dialogar e desenvolver cursos em 
defesa dos Parques, areas de parque Linear dar idéias, sugestões 
de promover proteção sustentável nas áreas verdes as 
ocupações irregulares detona a MATA ATLÂNTICA ter um olhar e 
defender a FAUNA a FLORA. Pesquisa de áreas regulares junto a 
habitação e área FUNDIARIA e junto as entidades de bairro 
participaram e nas condições que já foi conquistada garantia de 
direito e respeito. Meus objetivos é coletivamente ser 
conselheira para unir forças para uma vida sustentabilidade . 
Acredito que podemos ser um País ou um Estado ou território de 
exemplo para ODS 2030 OMDS . A educação ambiental é o 
amanhã do "homem" Att Tereza Cristina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Lira  
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Oscar, sou jornalista e empresário, morador do 
Campo Limpo a 44 anos, sempre gostei e participei de causas 
socioambientais. Quero participar do CADES da minha região, 
para contribuir com a cidade (que tanto amo) de São Paulo e 
retribuir um pouco de tudo que ela me deu ao longo da minha 
vida. Hoje estou encabeçando um grupo de mais de 30 
moradores focados transformar um parque da nossa região em 
realidade, parque esse que tem uma função socioambiental de 
extrema importância para os moradores do Campo Limpo. Além 
desse parque, sei que posso ajudar no direcionamento dos 
gestores públicos nas ações focadas no que tange as questões 
ambientais, pois sou morador da região a mais de 40 anos e 
conheço bem as mazelas e oportunidades de melhorias o nosso 
Distrito. Agradeço a todos pela oportunidade. Atenciosamente 
Oscar 

Dener Torres  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

São Paulo 24,Junho de 2021 Eu Dener torres Portador do RG 
(*******) e CPF (*******) , Quero me Candidatar ao Cades , 
para prestar serviços ao Conselho regional de meio ambiente. 
Espero poder colaborar muito com os projetos e ideias para este 
Trabalho . Desde já agradeço a oportunidade . Att, Dener Torres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosana Bispo Araújo  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho como compromisso trabalhar e colaborar com a 
administração pública do Distrito que vou representar. Juntos 
vamos organizar e desenvolver projetos relacionados ao meio 
ambiente e sua preservação e também buscar novos desafios. 

 

Fernando José Arruda de Oliveira  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho como objetivo buscar novos desafios e colaborar com 
novos projetos relacionados ao meio ambiente e sua 
preservação. Sempre trabalhando em parceria com a 
administração pública do bairro onde moro e represento. 

 

Eduardo Ariel Grunewald  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

O meu interesse em concorrer ao cargo de conselheiro, é 
devido a minha preocupação com as condições atuais de nossa 
cidade em termos de cuidados do meio ambiente. Quero 
colaborar com a administração pública do meu bairro e juntos 
podermos dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, e 
desenvolver novos projetos relacionados ao meio ambiente e 
sua preservação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia Lira  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

O meu interesse é trabalhar colaborando sempre com a 
administração pública do Distrito que vou representar. Quero 
organizar e desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente 
e sua preservação e também buscar novas propostas 

 

Anderson Reinaldo Gomes Santos  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho o interesse em concorrer ao cargo de conselheiro devido 
a minha preocupação com as condições atuais de nossa cidade 
em termos de cuidados do meio ambiente. Tenho como objetivo 
desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente e sua 
preservação. 

 

Else Silva Gimenez  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Else, 44 anos, casasa, bacharel em direito e sindica profissional. 
Residente há 7 anos na Vila Andrade e preocupada com as 
questões ambientais e de preservação do bairro, venho atuando 
junto a grupos de demandas, participando do Conseg e 
solicitando melhorias para a região. Minha colaboração será 
mais ativa e presente, sendo membro do CADES. Obrigada! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Carvalho  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Proposta de Trabalho *Colaborar para preservação dos Parques 
Existentes; * Elaborar e cooperar para a efetivação dos Parques 
Propostos ; * Ajudar com propostas para recuperação e 
preservação das nascentes ; * Apoiar e colaborar com políticas 
públicas para resgate de vidas que moram em área de risco ; * 
Ajudar e colaborar com propostas para manutenções de Praças e 
Vielas ( jardins de chuva ) ; * Ajudar , trabalhar para eliminar / 
diminuir descartes em áreas de nascentes e áreas verdes 

 

Ernesto Savina Neto  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

O meu interesse é trabalhar colaborando sempre com a 
administração pública do Distrito que vou representar. Quero 
organizar e acompanhar os projetos relacionados ao meio 
ambiente e sua preservação já existentes, e também buscar 
novas propostas. 

 

Thiago Marques Landim e Silva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou morador da região há 30 anos, morei em bairros como Pq, 
Regina, Jd. Olinda, Jd. das Palmas e atualmente da Vila Andrade, 
sou professor que atua com centenas de crianças da região há 
mais de 10 anos. Tenho a necessidade de fazer do Campo Limpo 
um lugar melhor para meus filhos, para a atual geração de 
crianças e para as futuras. As pessoas da região anseiam por 
mais espaços de lazer e educação. Ainda temos muitas áreas 
verdes na região que podem e devem ser melhor exploradas 
pelo poder público com intuito de preservar este espaços e 
consequentemente evitar a degradação e a ocupação irregular e 
prejudicial destes espaços verdes. É fundamental para o 
desenvolvimento desta região que o crescimento dela siga 
princípios inteligentes que respeitem a necessidade por 
moradias populares e também preservação do meio ambiente, 
sem que os lucros das grandes construtoras falem mais alto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderson Martins Ribeiro
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Tenho como interesse e compromisso, trabalhar junto com a 
administração pública do Distrito do Campo limpo, colaborando 
com os trabalhas já desenvolvidos e apresentar novas propostas
relacionadas ao meio ambiente e sua preservação.

Michelle Viviane de Souza Pampolha
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Ser conselheiro do Cades Regional é poder debater sobre 
políticas públicas de meio ambiente no território de abrangência 
desta região, assim como propor o desenvolvimento
temáticas de suma importância elencadas na agenda 2030 e 
colocá-las em prática. Praticando o papel da cidadania e 
possibilitando melhores condições de vida da população em um 
ambiente saudável. 

Ester Bertoldo da Cunha
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Ester Bertoldo da Cunha, quero fazer parte desse movimento, 
desse projeto e poder ajudar , para impactar diretamente no
meio ambiente. Desse modo já quero a
oportunidade. 

Anderson Martins Ribeiro  

Tenho como interesse e compromisso, trabalhar junto com a 
administração pública do Distrito do Campo limpo, colaborando 

os trabalhas já desenvolvidos e apresentar novas propostas 
relacionadas ao meio ambiente e sua preservação. 

Michelle Viviane de Souza Pampolha  

Ser conselheiro do Cades Regional é poder debater sobre 
políticas públicas de meio ambiente no território de abrangência 

região, assim como propor o desenvolvimento de 
temáticas de suma importância elencadas na agenda 2030 e 

prática. Praticando o papel da cidadania e 
possibilitando melhores condições de vida da população em um 

Ester Bertoldo da Cunha  

Eu Ester Bertoldo da Cunha, quero fazer parte desse movimento, 
desse projeto e poder ajudar , para impactar diretamente no 
meio ambiente. Desse modo já quero agradecer pela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cido  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Quero participar do Conselho do Verde para trabalhar e 
colaborar com a administração pública do meu bairro. Também 
organizar e acompanhar os projetos relacionados ao meio 
ambiente e sua preservação e buscar novas propostas. 

Nei  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Quero participar do Conselho do Verde para organizar e 
acompanhar os projetos relacionados ao meio ambiente e sua 
preservação e também buscar novas propostas sempre em 
parceria com a administração pública do meu bairro. 

Adriana Meinking Guimarães 
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Adriana Guimarães. Turismóloga, Mestre em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente. Doutora em Arqueologia. Interessada 
no aumento das áreas verdes, na melhoria na conservação 
dessas áreas, na qualificação e ampliação do uso público dos 
recursos ambientais e patrimoniais da cidade. Atuando junto 
com um grupo de moradores em prol da implantação do Parque 
Linear Itapaiúna e, também, na proteção de outras áreas verdes 
na Vila Andrade/Panamby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosangela Vieira de Souza  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou moradora no bairro há 12 anos, casada, dois filhos. 
educadora, atuei muitos anos na área de projetos e processos. 
As questões ambientais sempre estiveram presentes em minha 
vida e ações e como representante, pretendo contribuir para a 
preservação do meio ambiente e melhorias das áreas verdes da 
região. 

Camila Barreto Pinto Silva  
 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Pretendo como intenção promover ações para preservar o verde 
e as nascentes da região do Campo Limpo, Vila Andrade e Capão 
Redondo, com criação de parques e preservação dos que já 
existem. 
Camila Barreto 

Amanda Signorini  
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Amanda Signorini, moradora do Panamby e membro da 
Associação Amigos do Panamby SP que tem como objetivo 
cuidar da Praça Ayrton e zelar pelas áreas verdes em seu 
entorno. Meu objetivo é representar o interesse dos moradores 
do bairro, ajudar a manter as áreas verdes e a acelerar a 
implementação dos parques lineares e urbanos que já estão 
previstos no planejamento da cidade, como o parque Linear 
Itapaiuna e o parque da rua Clipperton. Outro ponto importante 
é a avaliação e recuperação do lago na área de preservação em 
frente à Praça Ayrton Senna. Acredito que como cidadã tenho 
um papel a cumprir no cuidado da cidade, ajudando a zelar por 
espaços verdes que promovam saúde e convívio entre a 
comunidade. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Capela do Socorro – Eleição 2021 

Ge Lopes 

  
CARTA DE INTENÇÃO:  

Sou Ge Lopes, morador da região de Interlagos à mais de 40 
anos, ativista e defensor do meio ambiente, fundador do 
@ProjetoLimpezaNaRepresa que atua voluntariamente na 
Represa Guarapiranga e participo ativamente das ações do 
Grupo Amigos do Laguinho (Defensor do Laguinho de 
Interlagos). Trabalho como Coordenador de Projetos Culturais no 
CEU Cidade Dutra e tenho amplo conhecimento na Subprefeitura 
Capela do Socorro e no funcionamento da máquina pública 
(Prefeitura e Secretarias). Pretendo defender as questões 
ambientais da nossa região firmemente, dando espaço para que 
a população opine e tenha voz nas decisões tomados por esse 
Conselho à qual pleiteio uma vaga. Conto com teu voto para 
continuar a trabalhar em prol do nosso restinho de Mata 
Atlântica, seus animais silvestres e o Meio Ambiente em geral da 
nossa Zona Sul. 

 

Gustavo Antonio Sales 

 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Meu nome é Gustavo Antonio Sales, moro no Bairro Socorro a 
aproximadamente dez anos. Sou Engenharia Civil e busquei a 
atuação como profissional autônomo devido maior liberdade de 
atuação além de ter tempo para dedicar-me a causas sociais que 
estejam ligadas a minha formação. Possuo experiência com 
regularização de imóveis, projetos arquitetônicos e 
complementares, desdobro de terrenos entre outras atividades 
pertinentes ao profissional autônomo. Ao atuar junto ao 
Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz pretendo colocar em pauta a fim de 
que sejam discutidos em grupo questões ligadas as áreas de 
mananciais da região da Capela do Socorro, auxiliar na melhoria 
de ferramentas já existentes a fim de que possam abranger 
maior número de pessoas da comunidade e forma que estes 
mecanismos sejam também indicadores da participação da 
população junto as decisões do CADES. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nely Oliveira 

 
CARTA DE INTENÇÃO:  

Já fui conselheira do CADES da Capela. Creio que com a 
experiência adquirida farei um trabalho ainda melhor em prol da 
minha região. Atualmente zelo, cuido da Praça Educadora Rosely 
Ribalta. Preocupada com o mal uso, e com a invasão adotei um 
canteiro verde, onde antes servia de descarte de todo o tipo de 
lixo. Atualmente estou junto com a Comunidade desenvolvendo 
uma horta comunitária no local. É importante levar em 
consideração que a Capela do Socorro é das maiores 
subprefeitura em n° populacional, têm aumentado nos últimos 
anos, o que faz com que questões muito pontuais ganhem maior 
força e acabem por criar diferentes ciclos de degradação do 
meio ambiente, prejudicando atingindo os nossos mananciais 
Viso o Desenvolvimento Sustentável, contribuir com a 
construção de uma sociedade sustentável que tem o equilíbrio 
entre os fatores ambiental econômico e social como 
indispensável. * O endereço está nome do meu esposo Nely 

 

Marcelo Ferreira de Pontes 

 
CARTA DE INTENÇÃO: 

São Paulo, 29 de junho de 2021. Eu, Marcelo Ferreira de Pontes, 
com experiência como Conselheiro de Saúde da supervisão 
Técnica de Capela do Socorro, tenho interesse em ser 
Conselheiro do CADS , para que possa levar propostas, como o 
desmatamento, melhoras de parques da região. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josina Gomes Barbosa de Pontes  
CARTA DE INTENÇÃO:  

Eu Josina G. Barbosa de Pontes, sou Assistente Social e 
Educadora Ambiental. Meu interesse no CADES é discutir a 
questão da Sustentabilidade; Meio Ambiente e a Educação 
Ambiental nas Escolas Públicas da Região. Interação com as 
comunidades na questão da Separação do Lixo produzido no dia 
a dia. 

Elizete 
CARTA DE INTENÇÃO 

Prezados munícipes da Subprefeitura da Capela do Socorro, Ao 
me candidatar para o CADES tenho como principal objetivo 
somar esforços com demais representantes da sociedade civil, 
lideranças de ONGs e do Poder Público local na elaboração de 
uma pauta conjunta visando as melhorias das condições 
socioambientais da nossa região, entre as quais: defesa 
intransigente dos mananciais; ampliação da coleta seletiva para 
outros bairros; maior fiscalização das nossas matas e represas; 
implementação da feira de produtos orgânicos e artesanais; 
defesa da cultura de paz e sustentabilidade voltada pra 
juventude; urgência na elaboração e execução da Agenda 2030; 
saneamento básico pra todos os bairros da região; participação 
efetiva no "Abraço na Guarapiranga" e consolidação do Abraço 
na Biliings; encontro ou seminário anual organizado pelo CADES 
pra discutir as demandas socioambientais da região. 

 

Maria de Fátima Saharovsky  
CARTA DE INTENÇÃO:  

Participação: CADES Cidade Ademar/Pedreira e Capela do 
Socorro. Conselho do Parque Municipal do Laguinho, APA Bororé-
Colônia e Capivarí-Monos. ONGs ambientais Centro Comunitário 
São Pancrácio e Associação Benfeitores de Interlagos. Meu 
trabalho se resume ao território do Extremo Sul de São Paulo, em 
áreas situadas próximas aos Mananciais Billings e Guarapiranga, 
entre a Capela do Socorro e Parelheiros até o extremo de 
Marsilac. Meu objetivo é desenvolver projetos de proteção e 
conservação aos recursos 
hídricos e dos remanescentes do bioma da Nata Atlântica e 
valoriza-los juntos às comunidades que vivem e sobrevivem 
deles. Fundamento meu trabalho em conteúdos de Educação 
ambiental e conceitos de sustentabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DjalmaEscoteiro 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Djalma Carlos da Cunha Junior, Sou consultor em vendas 
para área pública, tenho 57 anos. Pertenço ao Movimento 
Escoteiro há 21 anos tendo ingressado como adulto levando 
minhas duas filhas menores, na intenção de dar uma educação 
ambiental mais próxima da realidade em contado com a Flora e 
a Fauna de nosso estado. Pretendo levar para discussão, vários 
temas e propostas socioambientais pertinentes a nossa região da 
Capela do Socorro onde temos imensas áreas de mananciais e 
uma diversidade de culturas e etnias. 

Marquinhos Branco 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marcos Aparecido de Carvalho, resido em Veleiros 
e já fiz parte do CADES Santo Amaro, fui Conselheiro 
Participativo Municipal pela Capela do Socorro, tenho formação 
em Logística e já fiz vários cursos ligados ao Meio Ambiente. 
Atualmente estou cursando a Pós-Graduação pela Escola de 
Contas do TCMSP em Formação Política do Estado.Possuo alguns 
projetos dentro a área de meio ambiente e faço parte da ONG 
IPS Cultural. Terei imenso prazer em participar desse movimento 
importante para nossa região. 

Emilia Vieira Rodrigues 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Emilia Vieira Rodrigues sou dirigente da ONG Grupo de Apoio 
Gaivotas, quero participar por que acho importante a questão do 
CADES para a Sociedade, pois temos a oportunidade de 
apresentar projetos para a melhoria do Meio Ambiente. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ivone de Fátima Gonçalves 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Ivone de Fatima Gonçalves, quero participar do CADES por 
que acho importante discutir projetos sócios ambientais para a 
comunidade 

Sônia Eterna Da Cruz Quintino Moreira 
 
CARTA DE INTENÇÃO 

Com base nas questões referentes à preservação, conservação, 
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 
tenho propostas para ajudar os moradores e o poder publico, a 
conseguir diminuir as desigualdades quanto a informação, para o 
combate constante da realidade em nosso territorio, perante as 
questões sobre Meio Ambiente, que vivemos. Em reuniões, 
detalharei nossa proposta. 

Ana Leticia Alves Lima 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

QUERO, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CONSELHEIROS E COM 
O PODER PÚBLICO, CUMPRIR A MISSÃO DE PROTEGER, 
DEFENDER E DE CUIDAR DO VERDE E MEIO AMBIENTE. SERÁ 
UMA GRANDE HONRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabson Santos de Oliveira 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Com base nas questões referentes à preservação, conservação, 
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 
tenho propostas para ajudar os moradores e o poder publico, a 
conseguir diminuir as desigualdades quanto a informação, para o 
combate constante da realidade em nosso territorio, perante as 
questões sobre Meio Ambiente, que vivemos. Em reuniões, 
detalharei nossa proposta. 

Professor Erivaldo 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Erivaldo Costa Silva, atuo há 10 anos como 
professor na rede pública de ensino e resido na periferia de São 
Paulo. Minha trajetória tem sido marcada pela luta em prol da 
melhoria da vida das pessoas, em minha profissão busco 
oferecer atendimento de qualidade que possibilite ampliar as 
possibilidades de autonomia e emancipação social dos cidadãos 
por meio da educação. Tenho atuado como gestor no início 
deste ano (2021) e tenho acumulado uma experiência 
interessante para contribuir com as pautas pertinentes aos 
CADES Regionais. Se eleito, tenho interesse em contribuir para a 
melhoria do desenvolvimento sustentável com turismo 
ecológico, conscientização e permacultura, preservação da 
biodiversidade e ecossistemas, promoção de saúde e incentivo à 
agricultura familiar e na região Sul do Município de São Paulo, 
aliando o progresso gradual com a permanente busca da 
sustentabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Cidade Ademar – Eleição 2021 

Paulo Comis 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 

Cassia 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 

Marcio Athanazio Joaquim 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaqueline Fernandes Rosetti 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Marcela 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvinho Vila Inglesa 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Terezinha Alves Cabral Victor

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Bruno Diego de Jesus

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Gostaria de junto a esse conselho trabalhar para implementar 
aos assuntos do meio ambiente. 

Buscar formas de levar trabalho e renda a comunidade através 
de ações que preservam o meio ambiente. Estudar formas de 
conscientização para educarmos as próximas gerações . 

Terezinha Alves Cabral Victor 
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Lorena 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Beto 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Jabaquara – Eleição 2021 

Matias 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Quero me reeleger ao cargo de conselheiro pois neste 
primeiro matado foi uma experiência incrível, sempre tive o 
ensejo de ajudar então vejo no conselho uma forma de poder 
trazer mais ideias e propor propostas mais próximo do 
cotidiano dos moradores. Dentro deste primeiro mandato tive 
a oportunidade de criar GT Amortecimento que vejo como 
uma grande conquista nosso maior patrimônio o PEFI onde 
estão localizadas a fontes do riacho que foi declamada a 
independência do nosso pais muito ainda precisa ser feito é é 
um este proposito que quero continua 

 

Maryana Magalhães Pereira 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Maryana Magalhães Pereira Estudante de Pedagogia e atuante 
na ONG Projeto Ceuzinho Jabaquara, tenho em vista propostas 
voltadas para a conscientização e reeducação da usualidade 
dos recursos naturais dados pelo meio ambiente, desde as 
práticas mais presentes em nosso cotidiano, até atuação das 
grandes indústrias, trilhando caminhos para a redução de 
danos e soluções inovadoras de preservação do maio 
ambiente, com projetos e atividades voltados para crianças e 
jovens espalhados pelas comunidades da região do Jabaquara 
que frequentam ONGs e Escolas da região. Como parte da 
proposta colocarei em destaque soluções para danos causados 
pelo acúmulo de lixo textil, com incentivo e reeducação para o 
consumo desse material, tornando essa prática cada vez mis 
acessivel, apoiando pessoas em alta vulnerabilidade e em 
apoio á Captação de recurso para ONGs da região. As crianças 
são o futuro e desde cedo precisamos aprender a cuidar do 
nosso planeta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemão do Parque 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Muito prazer meu nome é Fagner,mas sou mais conhecido 
como Alemão do parque,tenho 37 anos,formado como guia de 
turismo,credenciado no ministério do turismo,especializado 
em CICLOTURISMO e CICLOTURISMO urbano,sou gestor de 
projetos sociais com formação em pmdpro pela Itaú 
Social,fundador do Instituto CRIA Conexões que faz um 
trabalho social no Jabaquara desde 2012 e atualmente 
administra a Área de Lazer Água Espraiada e faz parte do 
conselho gestor do Parque do Chuvisco. Minha proposta é 
trazer discussões sobre permacultura,bio 
construção,agroflorestais e tentar através dessa conexão do 
poder público, organizações da sociedade cívil e a população 
do Jabaquara,tornar o nosso território mais sustentável 

 

Janio R Coutinho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Candidato a reeleição ao CADES-JA e defendo as seguintes 
propostas: Hortas Comunitárias nas Praças e Espaços Públicos 
Ociosos, Instalação de Células Fotovoltaicas para iluminação 
das Hortas Comunitárias nas Praças e Espaço Públicos Ociosos, 
Hortas nas Escolas e Creches Municipais, Inclusão na Grade 
Curricular do Munícipio do tema “Hortas e Sustentabilidade 
Ambiental”, Implantação de um Banco de Alimentos no 
Jabaquara, Plantio de Arvores no Jabaquara, Manutenção de 
Praças e Parques do Jabaquara, Curso de Educação Ambiental 
nas Praças e Parques do Jabaquara, Conservação dos Rios e 
Recuperação de Nascentes Contaminadas no Jabaquara, 
Instalação de caixas de inspeção guarnecidas de sistemas de 
contenção de resíduos e telas na entrada dos bueiros, 
Instalação de caixas de inspeção guarnecidas de sistemas de 
contenção de resíduos e telas na entrada no Piscinão do 
Jabaquara, Mais Ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária no 
Jabaquara, Instalação de Área de Compostagem no Jabaquara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shindi Kiyota 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

1) Implantação da Triagem de Resíduos Sólidos no Bairro, com 
o incentivo de criação/filial de Cooperativa com utilização de 
moradores do bairro, selecionados em conjunto com a ação 
social da Subprefeitura. 2) Melhorar a arborização do bairro, 
visto que Jabaquara está muito aquém da necessidade 
conforme padrões internacionais. 3) Trabalhar exaustivamente 
para divulgar o Conselho. 4) Introduzir a Educação Ambiental 

 

Bruno Santos Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Bruno Santos Silva, tenho 23 anos, sou estudante 
do curso de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo e 
membro titular da câmara temática de sustentabilidade para 
implementação da agenda 2030 no município de São Paulo. 
Dentre os muitos potenciais temas de interesse e propostas 
para discussão nas reuniões do Conselho, destaco: - 
Implementação de horto de plantas medicinais no bairro: 
resgatando e valorizando o uso de conhecimentos locais sobre 
plantas medicinais com o envolvimento e participação de toda 
a comunidade; - Implementação de pátio de compostagem no 
bairro: oferecendo tratamento ambientalmente correto para 
restos de resíduos orgânicos de feiras livres, domicílios e 
comércios locais. Sendo o composto gerado nos pátios 
utilizado como insumo em jardins/praças, evitando assim o 
despejo de mais volume em aterros sanitários; - Organização 
de campanhas semestrais de educação ambiental atreladas a 
prevenção a riscos de desastres naturais, sobretudo aqueles 
voltados a enchentes/alagamentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Alves da Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Mauro Alves da Silva, jornalista e presidente do Grêmio SER 
Sudeste - Promoção da Cidadania e Defesa do Consumidor, 
também é Diretor de Comunicação do Consabeja Jabaquara 
(Conselho das Sociedades Amigos de Bairro do Jabaquara e 
Adjacências). tendo atuado nos últimos 20 anos no 
acompanhamento da Operação Urbana Água Espraiada, 
projeto de revitalização de toda a região do Córrego Águas 
Espraiadas, desde a divisa da Cidade de Diadema até o Rio 
Pinheiros. A Proposta de atuar é priorizar a questão da Política 
de Resíduos Sólidos, a requalificação dos córregos, rios e 
nascentes, e da Segurança Alimentar, incluindo todos os 
Objetivos do Milênio. 

Marianne Sartoratti Branco 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá! Meu nome é Marianne Sartoratti Branco e essa é minha 
carta de apresentação. Sou graduada em Arquitetura e  
Urbanismo, mas não parei meus estudos por aí. Além da 
graduação, me especializei em Planejamento e Gestão de 
Cidades na Escola Politécnica-USP e me formei em Design de 
Sustentabilidade pela Gaia Education.  Tenho 11 anos de 
experiência com projetos urbanísticos, atuando no setor 
público e privado. Proponho nesta apresentação não restringir 
minhas intenções aos temas com o qual tenho familiaridade, 
mas também atuar como agente de regeneração. Pretendo 
fazer isso buscando oportunidades para pactuarmos através 
dos pontos de convergência entre ideias por melhores práticas 
e ações locais. Existem muitas possibilidades para construção 
conjunta de caminhos na nossa comunidade e me motiva a 
pensar que podemos contribuir para o aprimoramento de 
políticas públicas. Com isso em foco, venho me candidatar 
como conselheira do CADES Jabaquara. Conto com seu apoio e 
voto! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zé Luiz 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

José Luiz Nodar Ribeiro, já fui conselheiro participativo, sou 
uma liderança em meu bairro, e minhas proposta são de 
qualidade de vida, com praças e ruas com mais árvores, 
tratamento de águas, palestras nas escolas sobre o meu 
ambiente e a despoluição do ar e rios. 

Marcos Manoel 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Marcos Manoel 
Educador, historiador, estudioso de gestão pública, em 
especial da articulação entre educação e território. 
Atualmente é diretor de escola de educação infantil no bairro 
Cidade Domitila. Já atuou como conselheiro de parque 
municipal e gestor público na área da educação no período 
2013-2016. Acredita na possibilidade de conciliar 
desenvolvimento local e redução das desigualdades por meio 
das políticas de educação, cultura, economia solidária e 
preservação do meio ambiente. Pretende atuar no CADES, 
acompanhando as demandas locais e realizando articulações 
entre escolas e demais personagens sociais do território da 
subprefeitura do Jabaquara. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Reis 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marlene Emilia Bicalho dos Reis Martins, sou 
arquiteta e advogada, membro do coletivo FÓRUM VERDE de 
Parques, Praças e Áreas Verdes, pela defesa de uma cidade 
mais justa, resiliente e sustentável. Sou pós-graduanda em 
Paisagismo Ecológico – Planejamento e Projeto da Paisagem - 
pela PUC-RIO. Moro no Bairro do Jabaquara há 20 anos, entre 
a Vila Santa Catarina e Vila Mascote. A partir da compreensão 
da diversidade social e territorial do distrito e subprefeitura do 
Jabaquara pretendo contribuir com a área do Meio Ambiente 
na linha do planejamento ecológico, infraestrutura verde, 
soluções baseadas na natureza e medidas adaptativas à crise 
climática, com entendimento dos recursos existentes face aos 
desafios urbanos. Este caminho pauta-se na 
transdisciplinaridade, na visão técnica junto aos profissionais 
da SVMA, membros da subprefeitura e conselheiros, só 
possível com diagnósticos criteriosos e pela co-criação social e 
com muita vontade política de superar orçamentos restritos. 

Walkiria 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu Walkiria Prata Chioquette, rg (*****), residente ko bairro 
Jardim Jabaquara, com ampla participação no Conselho do 
Parque do Nabuco , como gestora, até o dia 20.07.2021. 
Inclusive já fiz parte da presidência do Conselho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES M´Boi Mirim – Eleição 2021 

Luiz Alves dos Santos Filho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

MEU NOME É LUIZ ALVES , MORO A 32 ANOS NA REGIAO DA 
CHACARA FLORIDA REGIAO DA SUBPREFEITURA M BOI MIRIM , 
QUANDO AINDA NEM HAVIA SUBPREFEITURA NA REGIAO 
DEPENDIAMOS DO CAMPO LIMPO E HOJE GOSTARIA DE ME 
COLOCAR A DISPOSIÇAO PARA FAZER ALGO PELA REGIAO , NAO 
TENHO PARTIDO , TENHO VONTADE , TENHO SAUDADES DA 
EPOCA EM QUE A REPRESA ERA LIMPA NAO TINHAMOS 
ATERROS CLANDESTINOS NA REGIAO E MENAS INVASOES , 
ALGO PRECISA SER FEITOS E PELA CONSTATAÇAO JA 
IMAGINAMOS O CAMINHO A SEGUIR, SEI QUE NOSSA REGIAO É 
MUITO GRANDE E HUMANAMENTE IMPOSSIVEL A 
SUBPREFEITURA M BOI MIRIM TOMAR CONTA SOZINHA , POR 
ISSO A SOCIEDADE PERTO DA SUBPREFEITURA , NÃO AGRADA 
QUEM JA MORA NO BAIRRO A DESTRUIÇAO DO MEIO 
AMBIENTE JUNTAMENTE COM A REPRESA GUARAPIRANGA , 
POR ISSO ESTOU AQUI PARA FREAR ,PRESERVAR E RECUPERAR 
AREAS DESTRUIDAS. 

 

Genesio da Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Já sou conselheiro gestor do cades atual minha intenção é dá 
continuidade nesse belo trabalho que está sempre defendendo 
o meio ambiente e sensibilizando a população do nosso 
território 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisangela de Jesus Dias 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Elisangela Dias- formada em serviço Social- umas das 
desenvoldoras do projeto borboletas fora do casulo.( 
Conscientização/ participação comunidade×prefeitura, atuação 
como articuladora entre a comunidade e prefeitura- São 
Sebastião- Só. Trabalho árduo de conscientização sobre as 
consequências do descarte de lixo em local inapropriado. 
Proposta - divulgação do cata bagulho/ uma local ( galpão) ou 
algo do tipo, quem sabe uma parceria com os pontos de 
reciclagem, dentro das comunidades. para receber e uma vez 
por semana a prefeitura, ir retirar. Utilizar os espaços " 
abandonados ou sem utilização" para adequação de jardins ( 
podemos fazer junto com as escolas local- já incentivando as 
famílias para manutenção, e academia ao ar livre, bairros calú, 
bananal. Capela. 

 

Monica Martins 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Mônica sou graduada em Administração de 
Empresas . Possui grande experiência executiva nas áreas de 
construção civil , setor energético e atribuições em gestão de 
projetos. Venho por meio desta , contribuir para a com a 
sociedade em temas como educação ambiental moradia , 
resíduos sólidos entre outros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson da Silva Galvão 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Wilson Galvão e trago experiência e conhecimento 
das questões socioambientais da região. Atuei como líder 
comunitários por aproximadamente 30 anos. Pretendo 
contribuir com o CADES na observância das questões 
ambientais, programa de moradia, ocupação do solo, 
mobilidade urbana e zeladoria da região para o bem estar de 
todos. 

 

João Pedro Matos 

 
CARTA DE INTENÇÃO  

São Paulo, 19 de junho de 2021 Olá senhor(a) Eu me chamo 
João Pedro Matos, tenho 20 anos e estou no penúltimo ano do 
curso de Relações Internacionais. Um curso que proporciona 
debates e várias visões acerca de um tema, como o Meio 
Ambiente e como o Estado de São Paulo está compromissado 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. A oportunidade de participar do Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz - 
CADES REGIONAIS me entusiasma por ser uma causa na qual eu 
acredito e tento fazer a diferença a cada dia, principalmente 
morando em uma área de manancial (Represa Guarapiranga) e 
de parques. Como propostas e aconselhamento como 
representante, a princípio penso na conscientização da 
população através das mídias sociais, mutirões de limpeza de 
vias e beira da represa. Além tentar o apoio de empresas locais 
e estar atento às legislações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ribeiro Filho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Quero propor um trabalho direcionado para a comunidade do 
meu Distrito. Tenho como objetivo principal buscar soluções 
que além de viabilizar a manutenção sempre priorizando 
trabalhos que envolvam o meio ambiente como parte dos 
projetos existentes e que virão no futuro 

CUFA 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Luiz hoje coordenador da CUFA na região do guarapiranga 
onde faço um serviço social e cultural na região , gostaria muito 
de fazer parte desta equipe onde tenho certeza que posso 
ajudar ainda mais a região. 

 

Indio 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou José vianes da Silva conguesido também como indio sou 
conselheiro do meio ambiente e moro na região do 
guarapiranga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Mariano da Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho como propósito atuar trabalhando junto ao governo local 
do meu Distrito para auxiliar, fortalecer, organizar e 
desenvolver projetos relacionados aos cuidados do meio 
ambiente e sua preservação. 

 

Cristiane Costa Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho intenção de melhorar o nosso meio ambiente 
juntamente com a ajuda dos órgãos competentes,com 
intervenção e revitalização em praças e locais que são utilizado 
como descarte de lixo irregular com reutilização de pneus 
velhos. Indentificar lugares que tem o descarte incorreto de lixo 
e com isso estimular o conceito de sustentabilidade e assim 
contribuir para um mundo melhor e mais sustentável. Por esse 
motivo quero me candidatar ao Conselho Regional de Meio 
Ambiente e dar a minha contribuição para o nosso meio 
Ambiente. 

 

Neusa Domingues 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho como objetivo trabalhar e buscar novos desafios e 
colaborar com a administração pública do Distrito que vou 
representar, para organizar e desenvolver projetos relacionados 
ao meio ambiente e sua preservação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marcia Moura Sena 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marcia Moura Sena, tenho 52 anos, já fui 
conselheira por 2 anos. minhas propostas são a bem do meio 
ambiente, melhorias nas comunidades e etc 

Maria dos Anjos 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Maria dos Anjos, conselheira do CADES por 6 anos, tem como 
interesse discutir e dialogar sobre a preservação das áreas de 
mananciais, reutilização e reciclagem de resíduos, apoio aos 
coletores de resíduos recicláveis, trabalhar as politicas públicas 
de saúde, habitação, educação e segurança pública ao tema do 
meio ambiente e preservação ambiental, principalmente ao que 
se refere as áreas de mananciais. 

 

Tio Nilton 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

tratamento de resíduos sólidos 
uso consciente de agua 
desperdício de alimento nas escolas 
reaproveitamento de legumes das feiras e sacolões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloi 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

E triste ver o egoísmo humano destruir o meio ambiente, não 
podemos aceitar isso,temos que proteger, pois o meio 
ambiente as nossas floras nascente árvores o meio ambiente 
em geral,e responsabilidade de todos nós pois a preservação do 
nosso meio ambiente significa um compromisso com a vida e o 
futuro vamos cuidar do nosso bem mais precioso! 

Julio Vera Cruz 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Júlio líder comunitário , nossa meta é cuidar dos mananciais 
. Preservá a nossa flora e nascentes de água. 

Daniel da Silva Barbosa 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, sou Daniel Barbosa. 
Iniciante em questão de politicas sobre gestão e leis, uma das 
iniciativas que devemos ter foco é no aumento de áreas de 
lazer, além de sua conservação e segurança em todos os pontos 
da cidade, fácil acesso para população, periferia ou centro, 
jovens e melhor idade (idosos), oferecer segurança, atividades 
lúdicas, culturais, entre outros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Parelheiros – Eleição 2021 

Aline Bruno de Alencar 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 

Pastor Cássio Santos 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos de Jesus 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Braz 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Celso Almeida Cunha 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol Dias 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 

Francisca 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Salvador Pires de Carvalho Filho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luana Oliveira Negrão

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

. 

Jefferson Costa 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 

Kayque Lucas Silva Correia de Lima

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Gui Muzzo 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Sicilio 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

Paulo Karai 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Santo Amaro – Eleição 2021 

Maria do Carmo Lotfi 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, Maria do Carmo Ferreira Lotfi, CPF 013.064.988-05, professora 
aposentada venho apresentar o interesse em participar da Eleição 
do Conselho Regional. Acredito que com minha experiência como 
Educadora Municipal, professora da Universidade Federal- UNIFESP 
no Curso “Aperfeiçoamento em Educação Ambiental”, conselheira 
do Parque do Chuvisco e CADES (gestão 2018) poderei contribuir 
com as questões referentes à preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural na região de 
Santo Amaro. Como Conselheira do CADES pude conhecer parte da 
nossa realidade e acredito que por meio de planejamento e 
gerenciamento possa dar continuidade às ações dos Objetivos 
Estratégicos, do Programa de Metas de São Paulo, já iniciadas: 
ampliar a coleta seletiva, revitalizar parques, praças e canteiros, 
implantar espaços de educação, lazer e cultura, assim como nas 
discussões de políticas públicas com enfoque nas questões 
socioambientais, e na elaboração de planos de desenvolvimento 
sustentável em âmbito local. 

Thiago Luis Alves Maia 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Thiago Luis Alves Maia é santamarense. Tem 37 anos. Possui 
graduação e mestrado em Economia. Atua 
profissionalmente com temáticas ligadas à economia 
empresarial, inovação, estratégias de impacto econômico, 
socioambiental e ESG. É entusiasta da navegação à vela, da 
meliponicultura urbana e promotor de ideias voltadas ao 
desenvolvimento econômico sustentável, cultura de paz e 
resiliência para crianças, jovens, famílias, e de capacitação 
voltada à empregabilidade. Os alicerces de sua visão social 
se enquadram em quatro vetores atuais de transformação: 
Sustentabilidade, Economia, Sociedade e Tecnologia. Seu 
propósito é discutir temas de relevância para a comunidade 
santamarense, ajudando a construir um debate atualizado 
sobre temas de sustentabilidade, desenvolvimento 
econômico, tecnologia, segurança e paz, famílias, crianças e 
jovens, capacitação, empregabilidade, desigualdades, 
geração de renda e de oportunidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adilson Araújo 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Estive conselheiro no CONSELHO PARTICIPATIVO SANTO 
AMARO por duas gestões, hoje no CONSELHO SAÚDE UBS 
CHÁCARA SANTO ANTONIO, STS SACA SANTO AMARO, 
participo de vários cursos e palestra sobre o meio ambiente, 
assim como o ECONOMIA CIRCULAR que é algo a ser 
estudado profundamente e colocado nas rodas de conversa 
e em práticas nas UNIDADES PÚBLICAS de toda a CIDADE, 
espero estar com os CONSELHEIROS DO CADES para ajudá-
los a planejar, desenvolver e colocar em prática projetos de 
aproveitamento e distribuição de recursos principalmente 
com relação ao aproveitamento e melhoria na reciclagem e 
implementar políticas de reaproveitamento. 

 

Carlos Henrique 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hugo Santa Cruz 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Hugo Santa Cruz, 37 anos, administrador e mestre em 
governança corporativa tendo como foco de estudo, a 
sustentabilidade. Executivo da indústria farmacêutica há 
mais de 17 anos e com grande espírito de colaboração, já 
estive envolvido em vários projetos sociais, me empenhado 
em fortalecer a sociedade com atos de cidadania.
conselho, meu objetivo é desenvolver e fomentar iniciativas 
voltadas ao meio ambiente para: 1. Estimular a adoção de 
praças por voluntários, condomínios e empresas 2. 
Revitalizar áreas verdes e espaços ociosos para fornecer 
segurança e gerar impacto visual positivo no distrito de 
Santo Amaro 3. Promover a coleta seletiva de lixo e resíduos 
orgânicos pelos condomínios e empresas da região

 

Marília Magnani Peixoto de Barros

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou moradora da região de Santo Amaro e atuo como 
voluntária do CADES Santo Amaro desde 2018. Ao longo 
desses anos acompanhei ativamente o trabalho do conselho 
e participei de diversas ações de educação ambiental na 
região, auxiliando na produção de conteúdo e na 
interlocução com os representantes do poder púb
outros agentes. Por muitos anos fui moradora de um bairro 
que fica localizado na divisa com a subprefeitura Cidade 
Ademar, durante esse período também pude cumprir um 
importante papel representativo da região nas reuniões do 
CADES. 
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Sou moradora da região de Santo Amaro e atuo como 
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Sonia Mayumi Nakano Felipone 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou a Sonia Mayumi Nakano Felipone, 57 anos, profissional 
da área da saúde, trabalhei no SUS por cerca de 30 anos. Sou 
ativista socioambiental desde a ECO-92. Fiz mestrado em 
Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente. 
Sou Conselheira do CADES Santo Amaro na Gestão atual, 
tendo desenvolvido o projeto #MEXASEODS3, estímulo para 
promover vida ativa, em conjunto com o poder público, 
sociedade civil, academia, com participação conjunta com a 
OPAS/OMS. Durante os últimos 20 anos tenho contribuído 
em projetos e ações para a saúde, meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável e cultura de paz no município, 
em especial no território de Santo Amaro. Pretendo dar 
continuidade às pautas atuais a fim de colaborar na melhoria 
das condições de vida e do meio em que vivemos, uma vez 
que temos desenvolvido um trabalho integrado com os 
parceiros. Vamos sonhar e somar juntos! 

 

Silvia Berlinck 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Silvia L. S. Berlinck , brasileira e espanhola, 59 anos, gestora 
ambiental, empreendedora social e designer de sorrisos. Sou 
mãe do Felipe e da Nathália, casada há 37 anos com o 
Marcelo, meu companheiro de vida e parceiro de trabalho! 
Sou Empreendedora Social na Sorriso Sustentável, uma 
startup de impacto social que apresenta soluções através do 
desenvolvimento de projetos, programas e boas práticas 
focados em qualidade de vida/bem-estar, sustentabilidade 
para equilibrar os três eixos centrais ( crescimento 
econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente) e 
responsabilidade socioambiental para a promoção da saúde 
integral assim como o desenvolvimento humano na 
formação de cidadãos engajados, comprometidos e 
preparados para os desafios pessoais e profissionais do 
século XXI. O desenvolvimento sustentável demanda um 
esforço conjunto para a construção de um futuro inclusivo, 
resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo 
planeta. Vamos juntos cocriar um mundo novo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cecília Amaral Gurgel 
Carneiro de Oliveira 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Maria Cecília, sou moradora da região de Santo 
Amaro e participo ativamente da associação do bairro Alto 
da Boa Vista, principalmente na área de preservação das 
áreas verdes e qualidade de vida local. Gostaria de continuar 
a colaborar com o grupo do Cades, nos projetos de melhoria 
ambiental da nossa cidade. 

 

Fanny Elisabete Moore 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Fanny Elisabete Moore, moradora de Santo Amaro há 
mais de 30 anos, socióloga e aposentada. Faço parte do 
Conselho Gestor do Parque Severo Gomes e da Associação 
de Amigos desse Parque. Conheci o CADES Santo Amaro no 
final de 2019 e desde então participo do mesmo na condição 
de voluntária. Tenho especial interesse em atuar na 
Educação Ambiental, principalmente aquela voltada para as 
escolas, pública e privada, incorporando os parques 
municipais como territórios de aprendizado. Outra questão, 
que considero de extrema relevância, é a 
conservação/manutenção dos Parques municipais, assim 
como a expansão de suas atividades e uso pela comunidade. 
Acredito que a participação da sociedade civil torna mais 
justa e igualitária a atuação do poder público. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amanda Zoé 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Amanda Zoé, moradora do bairro Granja Julieta, 
mãe de um pequeno de dois anos , publicitária ao longo dos 
últimos 10 anos, revendo minha rota profissio
desde o nascimento de meu filho, amante e estudante de 
filosofia. Hoje mais consciente do valor do tempo busco 
focar minhas entregas para aspectos que considero 
fundamentais para o desenvolvimento do ser humano 
enquanto sociedade. Estudante d
revitalização da água buscarei focar minha participação no 
Cades defendendo projetos que visem a importância do bom 
tratamento da água, melhoria/aumento dos espaços de 
interação e contemplação da natureza, apoio ao aumento 
qualitativo de projetos culturais , melhoria na capacitação de 
funcionários contratados/ou terceirizados pela prefeitura e 
promover ao máximo o incentivo da participação dos 
moradores da região nos processos de planejamento de 
projetos e decisões. 

 

Shamali 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Já sou suplente, mas também já fui conselheira, estamos 
para poder melhor o meio ambiente e ajudar a população 
entender um pouco melhor como conservar o meio 
ambiente 

Me chamo Amanda Zoé, moradora do bairro Granja Julieta, 
mãe de um pequeno de dois anos , publicitária ao longo dos 
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Gisela 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Gisela Franchini Corleto. Sou bacharel e licenciada em 
Biologia pela USP, fiz cursos extracurriculares de 
Bioenergética. Minha experiência com plantas foi em sítios 
de minha família, e atualmente revitalizando a Praça Três 
Torres, localizada ao lado do condomínio onde moro. Uma 
experiência interessante uma vez que envolve vários fatores 
para a sua conclusão: economia (ou falta) de água, terra 
pobre, impossibilidade de se colocar plantas que virem 
maciços densos, e local que não comporta mais árvores, lixo 
espalhado por pedestres e mendigos. Um grande desafio. Há 
mais de 40 anos morando ao lado, vi essa praça 
sendo degradada lentamente, sem eu nunca ter tido tempo 
para fazer alguma coisa. Hoje aposentada, resolvi “arregaçar 
as mangas” e trabalhar para ela . 

Marcel Brito 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meus caros, 
Creio que com a experiência adquirida na vida profissional, 
como professor, auditor de Sistemas de Gestão da 
Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança e 
Conselheiro do Parque Chuvisco poderei contribuir com à 
Administração. 
Cordialmente. 
Marcel Brito 



 

 

 

Ciara Schaffer 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

“A responsabilidade Social e a Preservação Ambiental 
significam um compromisso com meu propósito de 
Vida”(CIARA SCHAFFER) Atuo há 10 anos em 
comunidades/associações principalmente no paisagismo 
urbano, iniciei minha carreira de jardinagem urbana e 
paisagismo nos EUA- University of Maine- e permaneci por 5 
anos, realizando Hortas urbanas, requalificando Praças e 
Parques da cidade. 1)Titular do CONFEMA- Prefeitura 
Municipal de São Paulo; 2)Titular do CADES MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO; 3) Titular gestora do parque Alto da Boa Vista; 
3)Voluntária no CADES- SANTO AMARO(2016-2020); 
4)Colaborei no projeto e gerenciamento de obras da 
implantação do Parque Alto da Boa Vista; 5) Voluntária de 2 
associações SABABV E SAJAPE nos assuntos relacionado 
Parques e Praças (FAUNA E FLORA). No CADES -SANTO 
AMARRO quero desenvolver um trabalho de proteção das 
áreas verdes, educação educação Ambiental e 
sustentabilidade social. Que meu dever com a comunidade e 
Prefeitura possa vir em primeiro plano anterior o meu ego. 


