SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE
Cartilha para Eleição Unificada 2021
CADES Regional Vila Prudente

Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz

Pela primeira vez teremos a votação de forma
on-line, será iniciada:
às 00h do dia 21 de agosto de 2021 e encerrada
às 23h59 do dia 23 de agosto de 2021.

Participe+
VOTE
ON-LINE

Quem pode votar?
Moradores da Região da Subprefeitura Vila Prudente com idade
a partir de 16 anos.

Onde votar?
Neste ano a Eleição é pelo portal PARTICIPE+ na Internet,
totalmente digital. Através do seu celular, tablete ou computador
vocês poderão escolher os(as) candidatos(as) que irão representar a
sociedade civil nos temas do meio ambiente do território.

Quem são os candidatos? Em quem posso votar?
CANDIDATOS(S) SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE *
Alaide Ferreira da Silva
Cesar K9
Claudio Manoel de Paula
Damares Helena Malaquias
Daniel Francisco Silva Porte da Paixão
Elias Herrero Vargas
Henrique Mattos da Silva
Kathleen Ayumi Higa
Nilson Golla
Orien Tateshita
Rosana Aparecida Mautone
Taty Luciano
Vanderlei Bissi

O(a) eleitor(a)
devidamente cadastrado
para a eleição poderá
votar uma única vez
em até

03 (três)
candidatos(as).

* Em ordem alfabética

Como proceder para votação?
É necessário se cadastrar no portal
“Participe+”

participemais.prefeitura.sp.gov.br/
e seguir o procedimento:
Acessar o portal:
participemais.prefeitura.sp.gov.br/;
Clicar em “criar conta”;

Preencher o formulário com as informações iniciais solicitadas;
Criar a senha com o mínimo de 08 (oito) dígitos;

 Clicar em Criar Conta
Clicar em “confirmar seu e-mail”

Como proceder para votação?
Verifique na Caixa de Entrada do seu e-mail o contato do “Participe+”.
Clique no e-mail e Preencha com seu e-mail e a senha escolhida
OBS: verificar sua caixa de “spam” caso não tenha recebido o e-mail do “Participe+”

Uma nova página é aberta:

Agora é só clicar em Minha Conta

Preencha com seus dados:

clicar em Salvar alterações

Como proceder para votação?
No período aberto para a votação (de 21 a 23 de agosto) basta
entrar no site “Participe+”

participemais.prefeitura.sp.gov.br/
clicar em “votações” / “processos abertos”, identificar e clicar na
eleição em que quer votar (CADES-VP)
É importante que o cadastro no site “Participe+” esteja completo e ativo, pois
nos dias da eleição pode haver excesso de consultas, causando lentidão no
sistema. Melhor prevenir!
Atenção: o link da eleição do CADES só estará ativo no período para
votação: de 21 a 23 de agosto

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS
CARTA DE INTENÇÃO
“Eu Alaide ferreira da Silva luto pela canalização do córrego do oratório minha proposta é
lutar com DAEE pela canalização de fato do córrego e suas fluentes cabe a nós população
lutar para obter a obra necessária.”
ALAIDE - LÁLA
CARTA DE INTENÇÃO

“Gostaria de colaborar com a proteção ambiental, ajudar com programas de cultura, lazer
e paz. Desempenhar como morador da região da Vila Prudente melhorar e servir pelo
bairro que estou a 20 anos. Além disso, receber propostas, denúncias e críticas
relacionadas a essa área e as encaminhar para obter os esclarecimentos necessários.”
CESAR – K9
CARTA DE INTENÇÃO

Claudio Manoel
de Paula DePaula

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

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS
CARTA DE INTENÇÃO

Damares Helena
Malaquias

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

CARTA DE INTENÇÃO
“Eu, Daniel Francisco Silva Porte da Paixão, tenho interesse em participar do Cades para contribuir
com a experiência de morador do bairro a 40 anos, para melhorias da região.”

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

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS
CARTA DE INTENÇÃO

Henrique
Mattos

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

CARTA DE INTENÇÃO

Kathleen
Ayumi Higa

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

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS
CARTA DE INTENÇÃO

Nilson Golla

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

CARTA DE INTENÇÃO
“Orien Tateshita, Conselheiro Participativo Meio Ambiente Vila Prudente, desenvolvimento
ambiental mecanismos populares interação ambiental proposição de modelos inserção de
viabilidades processos ambientais consistência no indicativo ambiental.”

Orien
Tateshita

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS
CARTA DE INTENÇÃO

Rosana Aparecida
Mautone

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

CARTA DE INTENÇÃO

Taty Luciano

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

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES VILA
PRUDENTE / SÃO LUCAS

CARTA DE INTENÇÃO
“Sou formado em engenharia química, pós graduado em engenharia de segurança do trabalho e
gestão de meio ambiente, quero contribuir com o meio ambiente da região onde moro, para um bem
estar de todos, e ainda instruir a todos para que se possa manter as condições para que o meio
ambiente não seja prejudicado, dentre outras coisas.”

Vanderlei
Bissi - Bissi

Estes são os 13 candidatos(as) a vagas de conselheiros(as) do CADES VILA PRUDENTE /
SÃO LUCAS.
Lembre-se que o eleitor(a) devidamente cadastrado para a eleição poderá votar
uma única vez em até 03 (três) candidatos(as).

Considerações finais
Caso não tenha celular ou computador com acesso à internet, vote com a ajuda de um amigo
ou parente que tenha acesso. Siga todos os passos indicados.
Na impossibilidade de acesso à internet, o eleitor pode se dirigir à Subprefeitura da área de
abrangência em que reside, das 10h às 16h, unicamente no dia 21 de agosto de 2021 para
que a equipe de plantão possa orientá-lo a efetuar seu voto.
Subprefeitura da Vila Prudente - Av. do Oratório, 172 - Jardim Independência

Vale ressaltar que o(a) eleitor(a) poderá participar apenas da eleição do CADES Regional da
Subprefeitura da área de abrangência em que reside.
Dúvidas colocamos a disposição o e-mail: expgabvp@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Uma ótima eleição a todos(as)!

