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Conheça o perfil dos candidatos

Nº 01 - João Henrique da Cruz
Idade: 29 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Centro
Formação Acadêmica: Superior Incompleto (Fisioterapia – FAINOR)
Experiência: Fui Capacitador, Líder e Brinquedista na Pastoral da Criança, atualmente atuo na
Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros socorros, no Shopping Conquista Sul.
Por que quero ser conselheiro tutelar? Quero ser conselheiro tutelar, para atuar na assistência a
defesa as crianças e adolescentes tendo o intuito de restabilizar a família na sociedade, oferecendo e
garantindo os direitos nocivos para que haja a paz e os valores indicados, dando o suporte necessário e audaz, abrindo caminhos vitoriosos de um ser humano justo, amável e solidário.

Nº 02- Sirlane Gonçalves de Freitas
Idade: 33 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Urbis V
Formação Acadêmica: Licenciada em Biologia. Atuação na área de direitos da criança e do
adolescente: Atuou como voluntária da Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
no Projeto Pequeno Ofício. Por que quer ser conselheiro tutelar? Quero ser Conselheira Tutelar
para empreender esforços de forma a mediar e intervir, assegurando e preservando os Direitos da
Criança e do Adolescente para uma formação digna e integra no convívio familiar e comunitário.
Considerando sempre as possibilidades de atuação profissional embasadas na legislação vigente
junto ao ECA. Acredito que é dever da sociedade em geral zelar para que os direitos da criança e do
adolescente sejam efetivados de maneira prioritária.

Nº 03 - Maria Edna Sousa Nascimento
Idade: 25 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Alto da Conquista
Formação: Estudante do curso de Serviço Social do 6º semestre. Atuação na área de criança e
adolescente, na educação infantil e ensino fundamental como facilitadora de Xadrez no projeto
Escola Mais há 4 anos, nas escolas do município. Tenho por objetivo fazer valer de fato os direitos
da criança e do adolescente segundo Lei nº 8.069,de 13 de julho de 1990,conscientizando a comunidade que criança e adolescentes são sujeitos de direitos, buscando melhoria para o crescimento, e
desenvolvimento com respeito dos mesmos.

Nº 04 - Suely Souza Lima
Idade: 48 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Brasil
Formação Acadêmica: Magistério – Ensino Superior em Pedagogia
Atuação: Atua como professora ensino fundamental
Por que quero ser conselheiro tutelar: Durante alguns anos trabalhando com crianças e adolescentes, conheci a realidade delas de perto, crianças que sofrem violência, discriminação. Quero
ajudar essas crianças e adolescentes ter uma condição digna de educação, saúde e boa convivência
familiar.

Nº 05 - Francilene Almeida Oliveira
Idade: 28 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Alto Maron
Formação Acadêmica: Graduada em licenciatura em Matemática, Graduanda em Serviço Social
5º semestre. Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Como conselheiro tutelar
gestão 2010-2013, Agente de Pastoral Carcerária, Professora de rede pública de ensino. Por que
quer ser conselheiro tutelar? É dever da sociedade zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam efetivados como prioridade absoluta. É por esse motivo que gostaria de continuar
trabalhando como conselheira tutelar, pois, atualmente o que se percebe é uma ausência de valores e
de conhecimento sobre os direitos e os deveres de crianças e adolescentes.

Nº 06 - Cristina Fagundes Novaes
Idade: 45 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Alto Maron
Formação Acadêmica: Graduada em Serviço Social e Pós Graduada em Defesa de Direito de
Criança e Adolescente
Atuação na área como Conselheira Tutelar - 2010 a 2013. Sendo reeleita continuarei defendendo os
direitos das Crianças e dos Adolescentes, e a autonomia dos pais ou responsáveis, na perspectiva
do resgate de valores, tão importantes na formação de caráter dos mesmos.

Nº 07 - Maria Betania Vieira Santos
Idade: 45anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Jurema
Formação Acadêmica: Graduanda em Serviço Social
Atuação na área de direito da criança e do adolescente: Voluntariado na Creche Jurema;
Voluntariado na Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança - Cotefave e Voluntariado na
Comunidade Eclesial de Base da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Por que quer ser conselheiro tutelar?Para contribuir como agente de transformação nas questões sociais relacionadas às
crianças e aos adolescentes, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade. Tenho como
objetivo zelar pelo cumprimento dos direitos infanto-juvenis. Para tanto, peço o seu voto, pois é
com a participação de todos que podemos garantir os direitos da criança e do adolescente.
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Nº 08 - Luzia Figueredo de Jesus
Idade: 49 anos | Natural de: Jequié | Bairro:Patagônia
Formação Acadêmica: Magistério
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Atuação na área de educação
Por que quer ser conselheiro tutelar? Porque já tenho bastante experiência na área de educação e este desafio seria uma ótima oportunidade para mostrar os meus conhecimentos.

Nº 09 - Marília Araújo Santos Lacerda
Idade: 26 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Boa Vista
Formação: Graduanda em Geografia pela UESB
Atuação na área: Atuou como professora no Projeto Social, Patrulhando a Cidadania voltada ao
atendimento de crianças e adolescentes, pela Polícia Rodoviária Estadual da Bahia, num tempo de
03 anos. Por que quer ser conselheiro tutelar? A oportunidade que hoje tenho em ser conselheira
tutelar é para mim mais uma missão sacerdotal de contribuir pela efetiva aplicação das leis que
tratam dos problemas sociais, econômicos e afetivos que envolvem nossas crianças e adolescentes.
Eis-me aqui para contribuir.

Nº 10 - Patricia Dias Galvão Santana
Idade: 40 anos | Natural de: Guarulhos/SP | Bairro: Urbis V
Bacharel em Serviço Social, especialista em Saúde Pública, e especialização em “Proteção Integral
às Crianças e Adolescentes” (em andamento). Atualmente é conselheira e vice-presidente do
conselho do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e Conselheira Tutelar a
três anos. Os Conselhos Tutelares constituem um dos instrumentos mais importantes do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista seu papel protetor dos direitos
fundamentais infanto juvenis, quero continuar atuando como conselheira tutelar, para garantir os
direitos de nossas crianças na perspectiva da proteção integral, que rege o Estatuto da Criança e
Adolescente, para que estes venham a ser protagonistas de sua história.

Nº 11 - Andréia Pinheiro Cabral
Idade: 34 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Boa Vista
Formação: Superior Incompleto Letras
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente:
Por que quero ser conselheira tutelar:

Nº 12 - Cintia Maria Silva Fontana Peixoto
Idade: 41 anos | Natural de: Brasília/DF | Bairro: Candeias
Formação Acadêmica: nível superior incompleto em psicologia
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: atuação na educação primária no
Centro de recreação infantil (CRI) por diversos anos. Por que quer ser conselheiro tutelar? Meu
objetivo como conselheira tutelar é contribuir para que os direitos da criança e do adolescente sejam
respeitados, levando-os assim a ocuparem seu verdadeiro espaço na sociedade!

Nº 13 - Daiane Piloto Carvalho
Idade: 30 anos | Natural de: Itapetinga | Bairro: Cidade Modelo
Formação: Ensino Médio Completo
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: CREAS RURAL,CREAS URBANO E
CREAS POP( Como Educadora Social). Por que quero ser conselheiro tutelar? Para atuar junto a
órgãos e entidades, buscando zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, bem
como atender e aconselhar os pais e responsáveis.

Nº 14 - Jefferson Gomes do Prado
Idade: 30anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Brasil
Formação Acadêmica: Bacharel em Psicologia. Formado em 20 de julho de 2012 pela faculdade
Juvêncio Terra. Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Serviu como estagiário
e também como voluntário por 2 anos na APAE de Vitória da Conquista. Por que quer ser conselheiro tutelar? Conhecendo a realidade dos desafios vividos pelas crianças e adolescente de nossa
cidade e a cada dia mais noticias sendo trazidas à tona, sinto-me envolvido pelo desejo de por em
pratica os conhecimentos que possuo e que adquiri ao longo dos anos, aplicando-os em favor destes.
Ser conselheiro tutelar será de fato uma oportunidade para servir e ajudar aqueles que sofrem de
modo a fazer valer seu direitos.

Nº 15 - Fabricia de Oliveira Silva
Idade: 24 anos | Natural de: Itapetinga | Bairro: Pedrinhas
Formação Acadêmica: Ensino médio. Atuação na área de direitos da criança e do adolescente:
Educadora social na Associação de Amigos da Pastoral do Menor e na Casa de Acolhimento da
Prefeitura Municipal de vitoria da Conquista. Por que quer ser conselheiro tutelar? Porque
acredito poder desempenhar o papel com a seriedade, responsabilidade e compromisso.
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Nº 16 - Jeane Meira Oliveira
Idade: 30 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Kadija
Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Atuou como voluntária na creche Joana
D'arc e atualmente trabalha no Projeto Patrulhando a Cidadania. Por que quero ser Conselheiro
Tutelar? Em face aos desafios da sociedade moderna e das grandes demandas relacionadas a
crescente desestrutura familiar, como Conselheiro Tutelar, quero colaborar substancialmente para
diminuir os impactos biopsicossocial na vida de crianças e adolescentes. Desta forma sinto-me
preparada para exercer esta função com responsabilidade e dedicação.

Nº 17 - José Eduardo Dias de Almeida
Idade: 31 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Candeias
Formação Acadêmica: Licenciado em Pedagogia
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Professor de educação infantil do
município e suplente do conselho tutelar da gestão anterior. Por que quer ser conselheiro tutelar?
Quero ser Conselheiro Tutelar para contribuir diretamente com a sociedade fazendo cumprir o que
reza no ECA , tendo os direitos da criança e do adolescente como prioridade absoluta.

Nº 18 - Rosemary Gomes Silva Melo
Idade: 42 anos | Natural de: Rio de Contas | Bairro: Ipanema
Formação acadêmica: Professora. Atuação na área de direitos da criança e do adolescente:
professora primária pelo período de 4 anos e meio, atualmente presto serviço na casa do andarilho.
Quero ser conselheira tutelar porque me preocupo com a formação de nossos futuros cidadãos,
temos hoje uma realidade violenta, agressiva e discriminatória com nossas crianças e adolescentes.
Fazer entender a responsabilidade da família da sociedade e do poder público para fazer valer o
estatuto da criança e do adolescente.

Nº 19 - Gisleide Almeida de Oliveira
Idade: 42 anos | Natural de: São Caetano do Sul/SP | Bairro: Ibirapuera
Formação acadêmica: Médio em Teologia, graduanda em Bacharel em Direito. Atuação na área
de direitos da criança e do adolescente: Atuou na Pastoral do Menor Nossa Senhora de Fátima
Projeto do Pequeno Oficio, na área sócio assistencial promovendo atividades sócio-educativas para
crianças e adolescentes e ministra curso de discipulado para jovens e adolescentes na Comunidade
Evangélica Shalom. Por que ser conselheiro tutelar? Por acreditar que a proteção e o cuidado
com a criança e o adolescente é fundamental, e para contribuir e amenizar com o sofrimento de
quem tem seus direitos violados, pois, se garantirmos a sua dignidade teremos futuros adultos
comprometidos com a sociedade.

Nº 20 - Aline da Silva Gonzaga
Idade: 24 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Guarani
Formação: Normal Médio (Magistério). Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Atuou como professora em redes privadas de ensino, e como cuidadora pela secretaria municipal de educação. Por que quero ser conselheiro tutelar? Quero contribuir com o cumprimento da
lei de políticas públicas para educação, saúde, esporte e lazer de todas as crianças e adolescentes de
Vitória da Conquista, visando sempre defendê-las de situações ou circunstâncias que ameaçam a
violação dos seus direitos.

Nº 21- Eva Nolasco Risério
Idade: 33 anos | Natural de: Caetanos | Bairro: Brasil
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Atuou no Balcão da Justiça e
Cidadania. Por que quer ser conselheiro tutelar? Para defender o direito da criança e do adolescente de forma clara e com coragem numa luta que garanta que sejam sempre protegidos e defendidos.

Nº 22 - Josielle Alves Freitas
Idade: 23 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Urbis VI
Formação: estudante de nível superior incompleto do curso de economia pela UESB. Atuação na
área de direitos da criança e do adolescente: Atuou em projetos sociais domunicípio, entre eles:
Mas educação e Escola Mais. Por que quero ser conselheiro tutelar? Visa trabalhar atuando na
defesa da criança e do adolescente do município de Vitoria da Conquista. Jovem dinâmica e
conhecedora das causas sociais e das demandas que cercam a juventude desta cidade.

Nº 23 - Jocione Fonseca Prado
Idade: 38 anos | Natural de: Caetanos | Bairro: : Distrito São Sebastião
Formação: Superior em curso 4º semestre de Serviço Social. Facilitadora de artes visuais do projeto
Escola Mais há 03 anos nas creches e escolas do município. Já trabalhei com crianças e adolescentes e
percebo que os direitos precisam ser melhores trabalhados e aplicados no âmbito infantil e com os
adolescentes , sinto-me realizada em poder contribuir numa necessidade onde a diversidade causa
mudanças comportamentais. Por que quero ser conselheira tutelar? Ser conselheiro tutelar é ajudar
transformar uma sociedade junto com os direitos e deveres que constitui a lei 8.069 de 13 de julho de
1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente e com isso somar para a formação de um cidadão de bem.
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Nº 24 - Flávia Fernanda Santos
Idade: 30 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Primavera
Formação Acadêmica: Graduada em Administração e Graduanda em Serviço Social.
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente. Fui educadora social na Unidade
Navaranda, e atualmente faço estágio na equipe Interprofissional da Vara da Infância e Juventude.
Porque quer ser conselheiro tutelar? Quero ser conselheira tutelar para proteger e resguardar os
direitos das crianças e dos adolescentes. E, aliada ao poder público, tentar construir uma nova
história de vida para estes pequenos e grandes jovens.

Nº 25 - Gilmácia dos Santos Sampaio
Idade: 43 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: São Vicente
Formação: Curso Técnico em Auxiliar de Escritório
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Voluntária da Creche Gelásio Alves, do
Cursinho Dom Climério e membro atuante do Movimento Familiar Cristão Área Catedral, há mais
de 16 anos. Por que quer ser conselheiro tutelar? Nossas crianças e adolescentes precisam de
alguém comprometido com sua proteção, assegurando o cumprimento das leis que regem o direito
de quem por diversas vezes, tem sua proteção violada. Por isso coloco-me à disposição.

Nº 26 - Daiane Almeida Rocha
Idade: 21 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Guarani
Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente. Em escolas, Universidade Infantil Gama e
atualmente no Colégio Municipal Guimarães Passos.
Por que quer ser conselheiro tutelar? Estou buscando conhecimento nessa área pois mim sinto
habilitada e capacitada para este trabalho, tenho admiração e interesse em dedicar o meu melhor
para melhor atender a Comunidade.

Nº 27 - Antonio Carlos Ferreira de Oliveira
Idade: 62 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Alto Maron
Formação Técnica: Técnico em Contabilidade;
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: UEVC- União Espírita de Vitória da
Conquista mantenedora do Lar da Criança Meimei, tendo atuado como diretor, conselheiro, sendo
voluntário da Instituição desde a década de 80, atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal.
Por que quer ser conselheiro tutelar? Visualizo um Mundo melhor no futuro, onde a Justiça, o
Amor e o Conhecimento sejam alavancas para tal. Assim, cuidar agora da criança e do adolescente,
alicerces desse Mundo melhor, é responsabilidade minha e da sociedade como um todo para o
objetivo colimado.

Nº 28 - Dayane Santiago Costa
Idade: 33 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Alto Maron
Formação: Bacharel em Psicologia
Atuação: Atuou no Projeto de Intervenção Psicopedagógica Roda de Alfabetização na Rede
Municipal de Vitória da Conquista. Por que quero ser conselheiro tutelar? Quero ser conselheira
tutelar porque me preocupo com a formação e proteção das crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade da nossa cidade. Vive-se hoje uma realidade violenta, agressiva e discriminatória
com esse público, sendo assim, se faz necessário proteger e fazer valer as políticas voltadas para a
Criança e o Adolescente.

Nº 29 - Letícia Prado Souza Gomes
Idade: 24 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Jurema
Formação: Graduanda em Psicologia
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente: Atuei no Projeto Mais Educação como
voluntária na Escola Municipal Pedro Francisco de Morais e no espaço da Pastoral do Menor Nossa
Senhora Aparecida. Por que quero ser conselheira tutelar: Eleita pela comunidade, passarei a ter
o papel de Conselheira Tutelar para auxiliar aos menores, garantindo seus direitos e fornecendo
conselhos aos indivíduos que possuem a guarda dos jovens e decidir em conjunto sobre qual medida
de proteção para cada caso.

Nº 30 - Eraldo Soares Ferreira
Idade: 30 anos | Natural de: Vitória da Conquista | Bairro: Urbis VI
Formação: Ensino Superior incompleto (Geografia) UESB.
Atuação na área de direitos da criança e do adolescente:Atuou na associação de moradores e
pequenos produtores do povoado de Itaipu e é professor do ensino fundamental I.
Por que quero ser conselheiro tutelar? Tornou - se um Jovem atuante e preocupado com as causas
sociais e em especial defender os direitos da criança e do adolescente do município de Conquista.

