
 

ALICE SILVA TROIANO – Nº132 
O trabalho do Conselho Tutelar se baseia em cuidar e garantir os 
direitos da criança e do adolescente sempre que estes forem violados 
de qualquer forma. Sendo assim, me apresento como candidata a 
conselheira tutelar. Me chamo Alice, 23 anos, casada há 5 e tenho 
dois enteados. Nasci e cresci aqui: todos me conhecem e sabem da 
minha conduta. Junto com os companheiros, trabalharei com destreza 
em prol do cumprimento do ECA. Conto com seu apoio! Vote 132. 

 

 
BRUNA – Nº129 
Meu nome é Bruna, sou casada e mãe de duas meninas. Sou candidata ao 
cargo de conselheira tutelar e venho pedir o seu voto para que, junto com a 
comunidade, possamos zelar pelas nossas crianças e fazer valer os seus 
direitos. Lutar para que elas cresçam em um ambiente saudável 
socialmente. Desde já, agradeço a atenção e peço que não deixem de 
participar das eleições do Conselho Tutelar. 

 

 
CLARA PRISCILA ALVES DUARTE – Nº168 



 

 
EDER GONÇALVES DA SILVA – Nº 133 
Venho nessa publicação agradecer a todos pelos votos que já foram 
confiados em mim nesse primeiro mandato e novamente pedir seu 
voto para continuar meu trabalho como conselheiro tutelar. Desde já, 
agradeço a todos pela confiança em mim depositada. 

 

 
EVA DANIELLE – Nº114 

 

JOÃO MARCOS – Nº 127 
João Marcos Padilha Pereira, 25 anos, estudante de Direito. Pretendo atuar 
em conjunto com outros órgãos públicos para efetivação dos direitos das 
crianças e adolescentes. De forma a executar políticas públicas de 
assistência social favorecendo a identificação e atuação nas situações de 
risco social que envolvem crianças, adolescentes, suas famílias, 
promovendo o acesso a políticas públicas que visam prevenir e proteger os 
mesmos do estado de vulnerabilidade social. Tendo como foco a proteção 
de toda criança e adolescente que se encontra em situações de risco. 



 

 
LARISSA FERNANDA – Nº 163 
Meu nome é Larissa, meu número é 163. Se eu for eleita, quero 
trabalhar com o objetivo de melhorar as condições de vida e dignidade 
de nossos jovens que, principalmente nesses tempos, precisam de 
alguém do lado deles orientando, ajudando, enfim, sendo antes de 
tudo um amigo. Conto com a população no dia 06 de outubro para que 
venha votar. Será muito importante a participação de vocês. 

 

LUCAS IAGO – Nº 162 
Meu nome é Lucas Iago Telles da Silva. Nasci no dia 29 de outubro de 
1995, natural de Tamarana – PR. Sou filho de Sandra Telles da Silva 
(mãe solteira). Tenho três irmãos: Jéssica, Geovana e Igor.  
O desafio é o que move a vida profissional. Almejo esta vaga como 
conselheiro tutelar por acreditar que ela representa uma oportunidade 
ímpar, oportunidade essa que vai proporcionar diversos desafios e 
diversas experiências, que vão ajudar diretamente em meu 
crescimento pessoal e profissional. 

 

 
MARCIA ALVES GONÇALVES – Nº 123 
O seu voto é apenas o primeiro passo para começarmos uma parceria 
que irá durar por todo meu mandato. Sua presença faz diferença dia 
06/10/2019. Vote 123. 
“As crianças, quando bem cuidadas, são uma semente de paz e 
esperança”. Zilda Arns. 



 

MARCOS ALVES DE MELO – Nº 109 
Meu nome é Marcos Alves de Melo, tenho 41 anos, sou nascido e criado nesse 
município. Trabalhei até março desse ano na Tamarana Tecnologia, onde fiquei por 12 
anos. Estou concorrendo uma vaga para conselheiro tutelar desse município e, se 
conseguindo a vaga, procurarei trabalhar em equipe com amor e dedicação. Buscando 
aprendizado no dia a dia. E trabalhando junto com a Educação e Assistência social para 
atender melhor a população. Sempre seguindo as leis e normas que estabelece o 
estatuto. Caso eleito, estarei sempre à disposição de todos. Desde já, agradeço a 
cooperação de todos. Abraços. Marcos. 

 

NEUZA – Nº 170  
Olá! Sou a Neuza, atualmente conselheira tutelar, e mais uma vez estou 
concorrendo à eleição para conselheiros tutelares para exercer de 2020 a 
2024. Estou ciente do compromisso e dedicação para esse cargo, pretendo 
continuar trabalhando para que as crianças e adolescentes tenham pleno 
atendimento em seus direitos fundamentais e zelar pelo cumprimento da lei. 
O meu número é 170 e peço seu precioso voto no dia 06 de outubro de 
2019. Desde já, o meu muito obrigada! 

 

 
ROSELI (TIA ROSE) – Nº 150 
Caso seja eleita, trabalhar com amor, dedicação, tentar resolver todos os 
problemas, mesmo sabendo das dificuldades. Defender um trabalho 
preventivo em parceria com as famílias, comunidades escolares, Saúde, 
Ação Social, igrejas e demais serviços, visando em primeiro lugar o bem 
estar da criança e do adolescente. 
 

 



 

 
SIMONE BASSO – Nº 193 
Trabalho e dedicação. 

 

 
TATIANE SOUZA – Nº 161 
Hoje em dia, mais do que nunca, nossos jovens estão rodeados de 
perigos, más influências e, sim, precisam de cuidados e 
acompanhamentos. Quero dar o meu melhor, sempre caminhando 
paralelo a lei, para, assim, estar exercendo meu trabalho com 
sabedoria, podendo colaborar com o futuro dos nossos jovens. 

 

 
VALDINEIA – Nº 142 
Proposta de Trabalho: 
 Integração: entre escola, família e Conselho Tutelar; 
 Participação do Conselho Tutelar em projetos socais do município. 



 

 
WEGNER SEGURANÇA – Nº 110 
Eu, Wegner, gostaria muito de uma oportunidade para atuar no 
Conselho Tutelar. Sou da área de segurança e quero cuidar das 
crianças do meu município para evitar abuso e violência contra criança 
e adolescente nas famílias. Contem comigo. Wegner Segurança, nº 
110. 

 


