SUGESTÃO E MODELO DE CORRESPONDÊNCIA A SER
ENVIADA A PLATAFORMA DHESCA – BRASIL
Local e data
A Secretaria Executiva da Plataforma Dhesca
secretariadhesc@yahoo.com.br
FONASC-CBH@FONASC-CBH.ORG.BR

A_________________________________________ENTIDADE
ABAIXO
REPREENTADA
PELO
SR
_______________________________IDENTIDADE_________
ENDEREÇO__________________________________________
vem recomendar e corroborar o nome do professor e sociólogo
João Clímaco Soares de Mendonça Filho para exercer a função
de Relator Nacional de Meio Ambiente junto a Plataforma
DhESC BRASIL.
O senhor João Clímaco Soares de Mendonça Filho de conduta
ilibada acumulou em sua trajetória profissional e de militância
social a confiança da sociedade civil organizada fruto do seu
compromisso com cidadãos ,ONGs e movimentos sociais de
todo país na perspectiva de potencializar suas habilidades e
competências para a participação na construção e
implementação das política públicas através do controle social
e do monitoramento das ações do Estado. Soma-se a esta confiança
A OPÇÃO de tempo do sociólogo João Clímaco,sua capacidade de
trabalho em especial em processos de participação popular, como
possibilidade de criação, transformação e controle social, tendo em
perspectiva a construção de espaços públicos nos quais os interesses
diferenciados entram em disputa.
Na confiança que possamos vivenciar em toda sua plenitude a
democratização da gestão das políticas públicas através da fundamental
participação da sociedade no processo de formulação e avaliação da

política, da gestão de sua implantação, operação e da fiscalização de sua
execução, através de mecanismos institucionais iteramos nosso apoio ao
nome do sociólogo João Clímaco entendendo a importância do papel
estratégico do Relator Nacional de Meio Ambiente que almejamos ser
exercido em três eixos principais: o da transversalidade interna e externa
na construção de políticas públicas de governo; o da participação e
controle social, para garantir os benefícios do poder compartilhado e
diluído; e o da sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Reiteramos nossos cumprimentos e nos colocamos a vossa disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente.
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