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A votação acontecerá no portal “Participe+”(participemais.prefeitura.s-
p.gov.br/). Isso porque, neste ano a eleição será 100% digital.
Através do seu celular, tablet ou computador será possível                                  
escolher os (as) candidatos (as) que irão representar a                                                 
sociedade civil nos temas relacionados ao meio ambiente. 

Poderão votar os (as) eleitores (as) maiores de 16 anos, que se                
cadastrarem no portal “Participe+”(participemais.prefeitura.sp.gov.br/).

Onde votar?

A votação acontecerá do dia 21/08/21 ao dia 23/08/21.

Quem pode votar?



Como votar?Como votar?

Acesse o portal participemais.prefeitura.sp.gov.br/.1

Clique em “criar conta”. 2

Preencha o formulário com as informações  solicitadas.3

Crie uma senha com 08 dígitos.4

Acesse a conta de e-mail cadastrada, e no e-mail recebi-
do clique em “aqui” para verificar o endereço de e-mail.
Caso não tenha recebido o e-mail do “Participe+”, verifi-
que sua caixa de spam.

5



6

7

Acesse a conta criada com o e-mail e senha cadastrado.

8 Complete o cadastro, preenchendo todas as infor-
mações pessoais e salve as alterações.

Como votar?

Uma nova página será aberta chamada "Minhas 
permissões”.
Em seguida clique em “Minha conta”.



Como votar?

No período aberto para a votação (21 a 23 de agosto) 
acesse o site “Participe+” e  clique em “Votações”.9

Identifique e clique na eleição em que quer votar. Em segui-
da escolha até 3  candidatos e faça a votação uma única vez.10



Quem são os candidatos? Em quem posso votar?

Acesse o site da SVMA (www.prefeitura.sp.gov.br/svma).1

Clique em Eleições Unificadas dos CADES 
Regionais e Conselhos Gestores de Par-
ques e escolha a opção CADES Regionais.

2

Clique em “Consulte a lista de candidatos 
e suas propostas” e escolha sua região. 3



O (a) eleitor (a) poderá participar apenas da eleição do         
CADES Regional de sua subprefeitura de residência.

O (a) eleitor (a) que não tiver acesso à internet poderá se           
dirigir à subprefeitura do território em que reside ou           
trabalha e procurar a equipe do plantão de orientação que           
estará disponível no dia 21/08/2021 das 10h às 16h.

É muito importante que todos os procedimentos de cadastro      
no site “Participe+” seja feito com o máximo de           
antecedência, pois nos dias da eleição pode haver excesso de 
consulta e isso pode gerar lentidão.


