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GABINETE VEREADOR ARTHUR SPJNDOLA 

indaiatuba, aos 24 de outubro de 2018 
Ofício GV n° 215 /2018 

Ao Sr, Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus 
Superintendente da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

Tenho o prazer de encaminhar a vossa senhoria o presente documento, para 

o Banco de Dados Biográficos, com o objetivo de conceder ao sr. Alex Cassimiro de 

Barros Kissilevitc o "Título de Cidadão Indaiatubano" 

Sempre envolvido em trabalhos sociais, Alex coleciona ações e atividades 

visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores datidade, a inclusão social 

e a cultura de paz. São inúmeras as atividades 'filantrópicas que o mesmo 

desenvolveu, coordenou,  assessorou e participou, sendo muito conhecido em 

Indaiatuba por seus atos e: tomando-se referência eni diversas áreas. 

Desta maneira, submeto o questionário para análise da respeitosa autarquia e 

coloco-me 	disposição para eventuais esclarecimentos. Agradeço desde já a 

atenção despendida. 

Arthur Machado Spindola 

Vereador 



. 	" • 
• 

Fundação Pró-Memória de indaiatuba 

• 

BANCO DE DADOS .BIOGRÁFICOS 

• Questiónárío de Coleta de Dados 

1. Noffle: Alex Cassimirode Barros Kissi.levitc 

2, Data e.local de à,bito (cidade, estado ou similar/país): 
. 	. 

3. Local de nascimento (cidade, estado ou similar/país): São Paulo/SP, Brasil 

4., Profissão: Coordenador de Língua Inglesa e Desenvolvedor Institucional 

5. Período de residência emindaiatuba: 27 anos, desde 1991 

5. Escolaridade: Ehsino Superior Completo 

6, Estado Civil: Casado- 

 

7. Nome do cônjuge: Luizá Helena Medina de Araujb Krssilévite 

8. Nome dos Alhos: Marina. Medina de Barros Kissilevitc 

Ay. Dr. JácornO Nazário, 1046 Cep: 13330-000 [ndaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fax (19) 3834-6633 / 3894-5654 • ' 	• 	' 



Fundação Pró-Memória de indaiatuba 

9. Atividades profissionais exercidas (incluindo locais onde as exerceu e em que se 

destacou): 

• BR Goods Analista de Importação e Exportação — abertura do mercado 

internacional de uma empresa local, fornecedora de cortinas hospitalares. 

BWO Som Autornotivo — administraç,ão de comércio local 

• CNA, Yázigi e Colégio Montreal — professor de língua inglesa e respcinsávei 

pela disciplina de\ Ética e Empreendedorismo no Colégio Montreal. 

integrando ,alunos em projetos sociais 

• •OS.0 Gabriel — Diretor Administrativo coordenando projetos especiais. como 

o Mandela Day Indaiatuba em prol da CultUra de Paz e Não Violência em 

parceria com o Museu Casarão Pau Preta, o qual hoje faz parte do . 	• 

Calendário Municipal da cidade 

• Observatório Nadional de Segurança Viária — Desenvolvedor Institucional, 

responsável péla criação do Evento Destaques do Maio Amarelo, 

Movimento atenção pela vida idealizado pelo Observatório, aqui na cidade 

de Indaíatubá e hoje, sendo replicado em mais de. 30 países no mundo. 

o, Atividades associativas e de classe (entidades filantrópicas às quais pertenceu): 

• interact Club de lndaiatuba 

• Rotaract Club de indaiatuba 

• QSC Gabriel 

_e Observatório Nacional de Segurança Viária 

Fundador da Associação Esperanto, mantenedora da 'IP Escola Waidorf da cidade 

Av. Dr. Jacomo Nazária, 1046 — Cep: 13330-000 indaiatuba. SP — Brasil 
Tel/fax-(19) 3834-6633 / 3894-5654 



Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

11. Atividades políticas (cargos políticos exercidos): 

• Assessor do vereador Bruno Ganem 

12. Homenagens, honrarias, títulos, prêmios e similares: 

• 2 Títulos Paul Harris por serviços prestados a Família Rotária e a comunidade 

• Presidente do Rotaract Club de Indaiatuba 

Representante Distrital de Rotaract Club do Distrito 4310 

• Diretor de Treinamentos da Rotaract Brasil 

13. Participação na vida do município de Indaiatuba; 

• Projeto de destaque no Interact Club de Indaiatuba: Arrastão Interactiano, com 

doações de mantimentos para diversas entidades da cidade. 

• Projeto de destaque no Rotaract Club de Indaiatuba: der Estudantil, projeto anual 

de reconhecimento e treinamento das lideranças em Escolas Municipais da cidade. 

Projeto de destaque na OSC Gabriel: Mandela Day_Indaiatuba, projeto de fomento 

da cultura de paz e não-violência, com diversas palestras sobre a vida de Nelson 

Mandela, caminhada pela paz e exposição no Museu Casarão Pau Preto da 

história de Mandela, 

• Projeto de destaque no ObserVatório Nacional de Segurança Viária: Caminhadas 

em prol do Movimento Maio Amarelo, iniciadas em 2014 com o Primeiro Passeio 

pela MObilidade e tendo sequencia nos demais anos com a Caminha em prol do 

Maio Amarelo, mobilizando mais de 300 pessoas em cada evento, 
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Fundação Pró-Memória de indaiatuba • 

14, Existência de arquivo pessoal a ser doado à Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

como fotos, CD's, DVDts,documentação escrita, vídeo, objetos e outros: 

Banners da história de vida de Nelson Mandela, que serviu de inspiração 

para a exposição que foi realizada no Projeto Niandela Day Indaiatuba 

15. Três declarações de pessoas que confirmem terem conheddo o interessado, 

assim corno, as alegações do mesmo apresentadas: 

(seguem anexas) 

16. Nome do responsável pelo preenchimento do questionário, endereço e telefone 

para contato: Atei( (:-kçs;ri.,_¡co 	&-->Tos 

Indaiatuba,  ;i 	de  de  OLÀ 6r-o 

 

de c90 

   

   

      

ikv, 	àácorno Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP -- Brasil 
• • . Tal/fax (19) 3834-6633 3894-5654 



indaiatuba, c 	de 

-Ass:: 
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Fundação Pró-Memória de indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu.  ,e,/aQin0  (45f5.• 

Nacionalidade: 

Estado Civil: goLl." ,64,°  

Profissão: 41,)10No 	-1.,Nx.),-ron.,  

Residência: tek At\)Dov-RWA 	VLL4 AvAi SAYMIATet5A - 

Telefone fixo e celular: 1/45Ce 	I" "61  

Declaro 	para 	todos 	os 	fins 	de • direito, 	que 	conheço 	o 

Sr(a).  Àt X. (-1\-,.55H,41U z gr55d-£ (ITU_ 	  
há  Á 1 	anos, li .0 questionário anexo e endosso todas as. informações e dados 

fornecidos, declarando-os corno verdadeiros. 

Tenho Conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de 

dados da Fundação Pró-Memória de lndaiatúba, para a possível denominação de 

logradouros públicos. 

E por ser verdade assino, apresente declaração. 



Fundação Pró-Memória de indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu, k,14/2.:DIR, 	CAkUAL;44r. 

Nacionalidade: °2() ''Le?  Y13  

Estado Civil: Ce;t6acto 

ProfisSãO: e,  ». 
Meencie--rceer 2ccia 

Residência: 	u 	cío,5 -ncitm2 cia5 

Telefone fixo e celular:. (ig) 584)1  

ci6 
q:ggeg -c;c2 

Declaro para' todos :os fins de direito, que conheço o 

Sr(a). 	 !'t 

há  1.-0 	anos, lio questiónário anexo é endosão todas as informações e dados 

fornácidos, declarando-os como verdadeiros. 

Tenho conhedirnento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de 

dados da Fundação Pró-Memória de indaiatuba, para a possível denominação de 

. logradouros públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

Indaiatuba, 	.2:-3  de 	- Ot2J1)(1'.1 ,3'  

 

de n2e (à 
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indaiatuba, S23 de 	Cv 	de 020/V  

Av..1:)r. Àconld NaZárid, 1046.- Óep --13330-000 lndáatuba, SP- Brasil 

Tal/fax (19) 3834-663 d 3854;5654 	. 

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu, 7-14eift 	 I 

Nacionafidade:" 

oefiw4tift-3 

Estado Civits 

Profissão: ,4iiG:- /1/4)--b/Ó---RA 

Residência: .N iW-É 	 aAãlN. S 9b"9 

Telefone fiXo e ,celular: 	-6 0E5 E _ 149 q- 9/ -29 39 

Declaro para todos os'. fins  de direito, que conheço . 	- 

Sr(a). 	Es):i 	; 	/4/:`S£ LEt i• ;1' C  

há 10-  . anos, o'-'questionário anexo e endosso todas as inforMações e dados 

fornecidos, ,déclarando,os".conio verdadeiros. 

Tenho conhecímento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de 

dados da fundaçãO -Pró-Memória de Indaiatuba, para a possível denominação de 

logradouros públidos 

E.por ser verOade ássino, a presente declaração. 
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