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Inscrições de 01/06 a 29/06/2021 

Como faço para me inscrever ao Conselho de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz – CADES Regional ? 

Para que os(as) candidatos(as) da sociedade civil se inscrevam, é 

necessário que acessem o site da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente _ SVMA:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/ 

Ao acessar a página inicial, haverá vários botões. É fácil, o que você 

deverá encontrar está na segunda linha. Veja, é esse ilustrado aqui 

embaixo: 

 

 

Muito bem... 

Quando você clicar nele, adivinha? Vai aparecer dois botões, e você irá 

clicar no que está escrito CADES Regionais, combinado? 

 

 

Olha ele aqui: 

 

Clicou, e aí...você irá ser direcionado para a página que traz informações 

sobre os CADES Regionais. Logo no início, você terá várias informações 

básicas e os links das principais legislações que envolvem o CADES 

Regional. Depois que você rolar a barra que informa sobre a composição e 

o papel do conselho, você será convidado a participar e ser um(a) 

conselheiro(a)!  

Então, você encontrará duas coisas importantes: o Edital de abertura de 

inscrições e o botão de inscrição. Esse aqui: 

 

Pronto! Clicou e foi direcionado ao formulário de inscrição. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/


PASSO A PASSO DAS ELEIÇÕES UNIFICADAS 
CADES Regionais 

CGC – Coordenação de Gestão dos Colegiados 
DPAC – Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados 

 

 

Preencha o formulário e anexe a documentação solicitada: 

 Foto recente, poderá ser 3x4; 

 Documento de identificação com foto que comprove sua 

maioridade; 

 Comprovante de endereço. 

OBS: lembre-se, veja no edital a regra para ser candidato na área de 

abrangência da subprefeitura em que trabalha.  

Depois que você anexar seus documentos, é necessário escrever uma 

carta de intenção com no máximo 150(cento e cinqüenta) palavras, ok?  

Ah, e note que você precisará dar ciência em algumas informações, senão 

você não poderá terminar a inscrição, ok? 

 

Pronto, inscrição feita!!! 

 

Todas as inscrições recebidas serão analisadas pela comissão eleitoral e 

por ela homologadas. As inscrições que, porventura, sejam indeferidas 

serão publicadas em DO e terão o prazo indicado no edital para 

interposição de recurso. Os recursos das candidaturas indeferidas 

deverão ser enviados ao e-mail cadesregionais@prefeitura.sp.gov.br com 

a identificação “Recurso” no assunto do e-mail. 

 

 

 

 

 

Agora, vamos falar como se vota? 

 

Você irá perceber duas coisas nesse processo eleitoral: 

 

 O(a) candidato(a) se inscreve no site da SVMA; 

 O(a) eleitor(a) se cadastra e vota na página do “Participe+”. 

 

A votação terá início às 00h do dia 21/08/2021 e terminará às 

23:59h do dia 23/08/2021. 

 

Poderão votar os(as) eleitores(as) maiores de 16 (dezesseis) anos. 

 

As votações serão realizadas de forma on-line. É necessário efetuar 

o cadastro prévio no portal “Participe+” e seguir as orientações 

indicadas.  

 

Acesse o portal Participe+, disponível em:  

 

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/ 

 

 

 

 

mailto:cadesregionais@prefeitura.sp.gov.br
https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/
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Veja como é fácil: 

 

I - acessar o portal https://participemais.prefeitura.sp.gov.br 

II – clicar em “criar conta”; 

III – preencher o formulário com as informações iniciais solicitadas; 

IV – criar a senha com 08 (oito) dígitos; 

V – clicar em “confirmar seu e-mail”; 

 

 

 

VI – acessar a conta de e-mail, e no e-mail recebido (Participe+) 

clique em “aqui” para verificar o endereço de e-mail; 

VII – verificar a caixa de “spam” caso não tenha sido recebido o e-

mail do Participe+; 

VIII – na conta do Participe+, em “Minhas permissões”, completar o 

cadastro em “minha conta” e salvar as informações; 

IX – clicar em “votações”, “processos abertos”, identificar e clicar na 

eleição em que se quer participar; 

X – escolher o(a) candidato(a). 
 

 

No dia 21/08/2021 das 10h às 16h, haverá plantões 

presenciais de orientação nas subprefeituras para 

pessoas sem acesso à internet. 
 

OBS:  

1 - se você já é cadastrado no portal do Participe+, não precisará se 

cadastrar novamente, é só ir direto em votações e entrar com seu login e 

senha. 

2 – você poderá votar em até 03(três) candidatos; 

3 – se você for candidato pela subprefeitura de abrangência em que 

trabalha, só conseguirá votar se em seu cadastro do Participe+ preencher 

com o endereço de onde trabalha. 

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/

