
  

SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI/MANDAQUI

Cartilha para Eleição Unificada 2021 
 Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

CADES Regional Santana/Tucuruvi/Mandaqui

Participe+

VOTE 

ON-LINE

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.

Dário José Barreto
Subprefeito e Presidente do CADES STM



  

Quem pode votar? 

Moradores(as) da Região da Subprefeitura com idade a partir de 16 anos, 

para a Eleição Unificada dos CADES Regionais. Para a Subprefeitura de 

Santana/Tucuruvi/Mandaqui aqueles(as) que residem no território dos 

Distritos de Santana, Tucuruvi e Mandaqui.

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. 

 

DISTRITO DE 
SANTANA

DISTRITO DO 
TUCURUVI

DISTRITO DO 
MANDAQUI



  

A LISTA DE CANDIDATOS(AS) SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI/MANDAQUI

NOME DO CANDIDATO(A) NOME ESCOLHIDO NA VOTAÇÃO

Bruna Silva Robadel Bruna Robadel

Thaís Regina Boppré Melara   Thaís Regina Boppré Melara

Marcelo de Mello Cassucci Marcelo Cassucci

Manoel Dutra Da Costa Neto Dutra

Elpídio Ulian Júnior Elpidio Ulian Junior

Maurício Barreto Leite Mauricio Leite

Bruna Moreira Dias Bruna Babalu

Beatriz Wundrack de Arruda Bia Arruda

Daniel Teddy Espinoza Garcia Daniel Teddy Espinoza Garcia

Elber Cássio Nazário Pedagogia esporte social ( pes)

Quem são os candidatos? Em quem posso votar?

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

em até 03 (três) candidatos(as).

OBS: Lista de nomes segue a mesma ordem da publicação no DOC de  31 de julho de 2021 – PAG. 31



  

Como proceder para votação? 

Primeiro é preciso que tenha um e-mail. Se não tem e-mail, providencie um e-mail

É necessário se cadastrar no portal “Participe+”(participemais.prefeitura.sp.gov.br/) e seguir o 

seguinte 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;

 Agora clicar em Criar Conta

 clicar em “confirmar seu e-mail”;



  

Como proceder para votação?

Agora é só checar na sua Caixa de Entrada do seu e-mail

o contato do “Participe+”. 

Siga as instruções de confirmação: “Só precisamos que 

confirme seu endereço de email, clicando aqui”

Imediatamente será aberta esta página

Preencha com seu e-mail e a senha escolhida

Uma nova página é aberta: Minhas permissões

Agora é só clicar em Minha Conta

Uma nova página é aberta que solicita a complementação 

dos Dados pessoais:  

- CPF 

- CEP da residência

- Data de nascimento

- Gênero e Raça. Preencher e clicar em Salvar alterações

 

OBS: verificar sua caixa de “spam” caso não tenha recebido o e-mail do “Participe+”



  

Como proceder para votação? 

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. Melhor prevenir!

Nos período aberto para a votação (de 21 a 23 de agosto) basta entrar no site “Participe+” 

(participemais.prefeitura.sp.gov.br/) e clicar em “votações” / “processos abertos”, identificar e 

clicar na eleição em que quer votar.

OBS: Atenção que só vai aparecer o Processo Aberto da eleição no período para votação (de 21 a 23 de agosto).



  

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES STM

Bruna Robadel
CARTA DE INTENÇÃO
Me chama Bruna, tenho 21 anos e sou estudante de geografia na Universidade de São Paulo. 
Atualmente trabalho na área de educação e tenho um grande interesse na área ambiental. Reconheço os 
problemas ambientais na cidade de São Paulo e no meu bairro e possuo propostas para agir, entre meus 
temas de interesse a serem propostos esta a agroecologia, revitalização de praças e educação ambiental 
e popular.

Pedagogia Esporte Social (PES)
CARTA DE INTENÇÃO:
Tenho por meio desta solicitar a participar do meio ambiente onde tenho uma convicção que meio
ambiente ,educação e esporte tem que andar juntos para a educação de nossas crianças não podemos 
somente educar os adultos e deixar nossas crianças, tenho projeto de reciclagem onde teve premiação 
na cidade de Suzana , então gostaria muito de fazer para do CADE Tucuruvi . obrigado
Elber Nazario

Thaís Regina Boppré Melara
CARTA DE INTENÇÃO:
Me chamo Thaís Melara, sou graduanda em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, trabalho 
com Educação Ambiental e meus temas de interesse para melhorias da região são: Educação Ambiental, 
Preservação de espaços verdes, Hortas Urbanas, Gestão de Resíduos
Sólidos e Parques Municipais.

Marcelo Cassucci
CARTA DE INTENÇÃO
Eu, Marcelo de Mello Cassucci, que já fui conselheiro do CADES em 2014 nesta mesma subprefeitura 
que me candidato agora, pretendo colaborar com meus companheiros, os demais conselheiros, na boa 
gestão das áreas verdes da nossa região, de modo a que sejam de melhor serventia a população
local, garantindo qualidade de vida, áreas de lazer e preservação ambiental.



  

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES STM

Dutra
CARTA DE INTENÇÃO
Prezado Senhores: Por morar no Horto Florestal e ver todos os dias a sua degradação, com mal uso, mal 
administração, abandono etc, solicito minha inscrição para participar da eleição do CONSELHO do 
CADES, com intenção de colaborar com ideias para melhorar a nossa vida comunitária. 1 - Morador ser 
agente de transformação e estudasse muito, sobre o que está acontecendo no meio ambiente assim
assumirá sua consciência, passando para ouros agentes. 2 – A água doce é um recurso esgotável no 
nosso planeta e essencial para a nossa vida. Como falamos anteriormente, o consumo de carne está 
diretamente ligada a grande consumo de água na produção. Portanto, além disso, dá para diminuir o
tempo no banho, evitar usar muita água para lavar carro, calçada, casa, etc. 3 - Uma medida é: Reciclar, 
reaproveitar! cobrar das autoridades, para ser reaproveitado. Sim, dá um trabalho maior, mas é por uma 
excelente causa.

Elpidio Ulian Junior
CARTA DE INTENÇÃO
Pretendo colaborar com a Subprefeitura e disseminar políticas públicas voltadas ao meio ambiente e 
conscientizar as pessoas dos seus direitos e deveres como cidadãos para uma melhor qualidade de vida 
e preservação de recursos naturais.

Mauricio Leite
CARTA DE INTENÇÃO
Nome: Mauricio Leite Experiências: Empresário do seguimento de Turismo Estudantil a 25 anos,
desenvolvendo projetos de Turismo Educacional e Ambiental. Atuando também em projetos Sociais com
Bandas e Fanfarras em Escolas Públicas. Interesses: Atuar/ promover políticas públicas, que possam 
impactar de maneira positiva a sociedade, buscando a melhora da qualidade de vida dos cidadãos da 
região norte de São Paulo. Assuntos pertinentes: ( Manutenção de Praças, Segurança Pública, Projetos 
Sociais, Proteção do Meio Ambiente )

Bruna Babalu
CARTA DE INTENÇÃO
Nesse papel de conselheira quero me dedicar, as questão ambientas locais ligadas a comunidade, como 
preservação, conservação e melhoria do meio ambiente aonde vivemos. Ter o maior envolvimento com 
atividades e responsabilidades com participação das entidades
locais.



  

Apresentação dos(as) candidatos(as) para o CADES STM

Bia Arruda
CARTA DE INTENÇÃO
Eu, Beatriz Wundrack de Arruda, tenho interesse em me reeleger como membro do Conselho Regional 
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, para os anos de 2022 e 2023. 
Infelizmente, o atual mandato foi marcado pela pandemia, e os desafios pré-coronavirus ainda se fazem 
presentes. Portanto, urge desenvolver ações de educação ambiental para a população. Seguem ações 
que eu gostaria de desenvolver, caso seja seguro; -Semana do Meio Ambiente na Subprefeitura de 
Santana/Tucuruvi. - Oferecer atividades em conjunto com as escolas da região. - Promover mutirões para 
o plantio de árvores. -Promover maior participação nas ações de revitalização de praças da Subprefeitura 
de Santana/Tucuruvi. -Aproximação com as organizações sociais da região, que tenham ênfase em Meio
Ambiente. Obrigada pela apreciação.

Daniel Teddy Espinoza Garcia
CARTA DE INTENÇÃO
Hoje estou como conselheiro do CADES, da subprefeitura Santana/Tucuruvi. Infelizmente nesta gestão 
não conseguimos realizar trabalhos por conta da pandemia. Hoje tenho projetos para Santana e Jd São 
Paulo que são simples, baixo custo e executáveis. Quero levar o CADES para os munícipes, trabalhar 
junto com eles nos projetos e necessidades que solicitaram, e na maioria das vezes não conhecem a 
existência do CADES. Quero trabalhar levando todas essas necessidades para minha região. Este
será um trabalho conjunto entre a Subprefeitura Santana/Tucuruvi, o CADES e a comunidade.
GOSTO DE FAZER ACONTECER.

Estes são os 10 candidatos(as) a vagas de conselheiros(as) do CADES STM. 

Concorrem a 8 vagas ocupadas por conselheiros(as) titulares e 2 vagas por suplentes.

Lembrem-se que eleitor(a) devidamente cadastrado para a eleição poderá votar 

uma única vez em até 03 (três) candidatos(as).



  

Caso não tenha celular ou computador com acesso a internet, vote com a ajuda de um amigo, um 

parente que tenha acesso a internet. Siga todos os passos indicados.

Mas esta previsto, no caso da impossibilidade de ter acesso à internet, o eleitor poderá se dirigir à 

Subprefeitura da área de abrangência em que reside, das 10h às 16h, unicamente no dia 21 de agosto 

de 2021 para receber apoio da equipe de plantão de orientação presencial e poder efetuar seu voto. 

Indicamos que já tenha criado e-mail pessoal e se cadastrado no site Participe+. 

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi – Av. Tucuruvi, 808

Vale ressaltar que o(a) eleitor(a) poderá participar apenas da eleição do CADES Regional da 

Subprefeitura da área de abrangência em que reside, a qual cadastrou no portal do Participe+.

Dúvidas colocamos a disposição o e-mail: cadesregional_st@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Considerações finais

Uma ótima eleição a todos(as)!

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi/Mandaqui

Subprefeito e Presidente do CADES STM - Dário José Barreto
Chefe de Gabinete e Presidente Adjunto CADES STM – Fernando Martins Salles
Apoio e interlocução: Bruna dos Santos Galvão e Jair Zanelato

Orientação e apoio pela SVMA – Maralina dos Reis Matoso
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