
Lista de candidatos ao CONSELHO TUTELAR por região, que disponibilizaram 
curriculo  resumido  em  atenção  ao  item  4  da  RESOLUÇÃO  038/2010-
COMDICA-NATAL  publicada no  DOM de 24/11/2010.

CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DA ZONA LESTE

Álcio Henry Chaves da Costa Nº 11 - Região Leste 
Histórico  profissional:  Há  vinte  anos  trabalhando  com 
crianças e adolescentes: Propostas para o conselho tutelar - 
Incentivar  a  educação  em  tempo  integral  com  esportes, 
cultura,  lazer,  profissionalização,  como  também,  reforço 
escolar; realizar fóruns mensais junto às comunidades com 
intuito  de  orientar  sobre  os  direitos  das  crianças  e 
adolescentes,  e  trazer  sugestões  da  comunidade  para 
melhorar e ampliar as garantias dos direitos das crianças e 

adolescentes; lutar por uma sede bem localizada, onde todas as pessoas da 
região tenham fácil acesso; buscar parceria com empresas privadas no intuito 
de capacitar jovens para o mercado de trabalho; realizar trabalhos preventivos 
junto  aos  órgãos  da  saúde,  sobre  doenças  sexualmente  transmissíveis, 
dependência química, entre outras patologias.

NOME: Josiwagner  Lucas Tavares (Waguinho) Nº 14
EXPERIÊNCIA/PROPOSTAS: Trabalho como voluntário no 
esporte  com  crianças  e  adolescentes  do  meu  bairro. 
Divulgar  o  esporte  e  educação  na  minha  área,  atender 
famílias com o intuito de instruí-las a melhor educação de 
seus filhos, participar de eventos em prol da criança e do 
adolescente em toda minha zona, buscar melhor educação 
e  aperfeiçoamento  profissional,  pois  acho  que  estamos 
carentes  a  respeito  disto,  buscar  melhor  atendimento  de 
saúde para a área de pediatria, resgatar uma unidade da 

Fundac em mãe luiza que esta totalmente abandonada, que antes oferecia 
cursos e aula de reforço para toda essa comunidade, trazer projetos sociais 
para os conselhos comunitário e centros sociais, pois isso ajudaria bastante 
nas comunidades da zona leste de natal, dar assistência em todas as ongs 
não  governamentais  e  governamentais  de  toda  a  minha  zona  e  realizar 
eventos comemorativos com voluntários para crianças carentes da minha área 
de zoneamento



CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DA  ZONA OESTE

( BAMBAM 18) Alexandre Feitosa da silva 32 anos 
Apresentação: Com formação Superior em Gestão de RH, filho de 
professora,  Catequista  de  Crianças  e  Adolescentes  na  Capela 
São José em Cidade Nova, a 10 anos
Objetivo:  Pretendo  como  conselheiro  zelar  pelas  famílias  que 
procurem  o  conselho  tutelar  transmitindo  a  elas  segurança  e 
esperança através de um atendimento de qualidade, pontualidade 
e ética em busca da resolução dos direitos a que foram violados 
pois é com base na lei  que pretendo trabalhar.  e intensificar o 

combate as drogas, dando suporte aos grupos e escolas  alem de movimentar toda 
sociedade na prevenção. 

CANDIDATA CAMILA. NUMERO 19
SOU  JOVEM,  CASADA,  MÃE,  CRISTÃ,  SERVIDORA 
PUBLICA  E  UNIVERSITÁRIA.  MUITO  CEDO  COMECEI 
MINHA  ATUAÇÃO  NA  ÁREA  DA  JUVENTUDE  COMO 
MILITANTE ESTUDANTIL, DEI MINHA CONTRIBUIÇÃO NO 
PROGRAMA  CIDADÃO  NOTA  DEZ,  PROJETO  CRIADO 
PELA  SECRETARIA  DE  TRIBUTAÇÃO  ESTADUAL,  ATUEI 
COMO  VOLUTÁRIA  NO  PROGRAMA  DE  APOIO  A 
RECUPERAÇÃO  DE  ADOLECENTES  DA  CHACARA 

RENASCER EM PIU. COMO CONSELHEIRA QUERO ATUAR EM PARCERIAS 
COM  OS  MOVIMENTOS  SOCIAIS,  TRABALHAR  EM  COMUNHÃO  COM  O 
CONDICA, ACONSELHAR E ENCAMINHAR DEVIDAMENTE  AS CRINÇAS E OS 
ADOLESCENTES,  PROPOR A CRIAÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM NA 
ZONA OESTE, SUGERIR POLITICAS PUBLICAS NAS ÁRES DA EDUCAÇÃO, DA 
CULTURA DO ESPORTE E LAZER. 

NOME:  ANDRÉ  -  Nº  20  –  “Experiência  e  Compromisso” 
FORMAÇÃO SUPERIOR:  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ ZOOTECNIA 
- UFRN TRABALHO ATUAL:  CONSELHEIRO TUTELAR – ZONA 
OESTE  EXPERIÊNCIA VOLUNTÁRIA:  FEDERAÇÃO DE APOIO 
AOS  DEFICIENTES,  CASA  DE  APOIO  KÁTIA  SANTIAGO, 
TRABALHO COM JOVENS E ADOLESCENTES,  VOLUNTÁRIO 
EM  CRECHES  EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL:  OUVIDOR 
CHEFE DA CEASA-RN, CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 2007/2010. APROVADO COM LOUVOR PROCESSO SEL. 
2010. 
PROPOSTAS  PARA  NOVA  GESTÃO  DO  CONSELHO  TUTELAR:  Implantar  o 
Conselho nos bairros – atividades itinerantes  na Região Oeste,  lutar  pela  sede 
própria, fortalecer parcerias com ONGs, intensificar ações em parceria com MP e 
COMDICA no combate exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho 
infantil.

Nome: Elaine Cristina Gomes de Lima. N°21
HISTÓRICO PROFISSIONAL: Formação:Bacharel e Licenciatura 
em Letras (português e inglês)-UNP e Pós-Graduação em Gestão 
no Processo Educativo-UFRN.Professora: Ideal Colégio e curso 
(2004  a  2007),  CPU-Colégio  Pré-Universitário(2007), 
E.E.Estadual 12 de Outubro(2001 e 2007).Diretora da E.E.12 de 
Outubro (2003 a 2005) e Vice-Diretora da E.E.Deputado Márcio 
Marinho.(2006)Conselheira  tutelar  (2008  a  2010)PROPOSTAS: 
Continuar trabalhando em prol da defesa dos direitos da criança e 



dos  adolescentes,  zelar  pelo  seu  cumprimento,priorizar  condições  dignas  de 
existência,  punindo  na  forma  da  lei  qualquer  atentado,  por  omissão,  aos  seus 
direitos.

Emiliana Souza Soares Fernandes Nº 22
Sou  educadora,  formada  em  Letras  pela  UFRN,  Mestranda  do 
curso da Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – Linguística 
Aplicada/ UFRN. Tenho como objetivos realizar como conselheira 
tutelar:  Atender denúncias da violação dos direitos de crianças e 
adolescentes; Fazer averiguação; Aconselhar pais ou responsáveis; 
Aplicar medidas previstas na lei; Requisitar serviços nas áreas de 

saúde,  educação,  serviço  social,  previdência  do  trabalho  e  segurança;  Enviar 
encaminhamentos  ao  MP  de  notícias  e  de  fatos  que  constituam  infração 
administrativa  ou penal  contra  os direitos da criança e do adolescente;  Integrar 
entidades como escolas, igrejas, família, ONGs e comunidade no geral as ações do 
Conselho; Criar Fórum de debate dos problemas contra os direitos das Crianças e 
Adolescentes;  Atuar  com  ética  e  sintonia  com  instituições  que  defendem  e 
desenvolvem  os  pressupostos  do  ECA;  Sugerir  políticas  públicas  e  criação  de 
projetos  na  área  de  saúde,  educação,  esporte,  lazer  e  cultura,  como  também 
projetos, para combater a violência e as drogas

FRANCISCA FRANCINETEDA SILVA FLÔR – 23
Objetivo:  Fazer cumprir e zelar os direitos e garantias da criança 
e do adolescente em consonância com o Estatuto da Criança e 
do  Adolescente,  quando  estes  direitos  forem violados,  sempre 
respeitando a população que procura orientação. 
Histórico Profissional: Professora da rede Pública Aposentada 

         1°  Vara  da  Infância  e  Juventude  de 
Natal/RN
         Agente Judiciário de Proteção

Nome: Luis Carlos de Melo/ Apelido: Carlinhos Melo - Nº 25
Endereço: Rua Santa Tereza Nº13 Bom Pastor   TEL:88478633
Experiência Profissional:

 EMPRESA: SEMSUR 
 CARGO: Fiscal/ setor administrativo da guarda 
patrimonial da semsur
 EMPRESA: PITTS BURG  
 CARGO: Gerente de loja/setor administrativo

Proposta de Campanha:
Seguir corretamente e aplicar e defender os direitos do ECA, levar palestras para 
as escolas e divulgar as crianças, parcerias com o ministério publico. 
MARCILIO XAVIER     27
‘ UM PEDAGOGO EM DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE’

Trabalhei durante 15 anos como Agente C. de Saúde, sou 
graduado em pedagogia pela UFRN. Durante o meu mandato, 
contribuí sistematicamente pela garantia dos direitos das crianças 
e  adolescentes,  participei  de  vários  Encontros,  Palestras, 
Audiências Públicas, Fóruns,  e  Congressos, sendo um deles em 
Guarulhos-SP, onde na oportunidade tive a Honra de representar 
os Conselheiros Tutelares do RN. 

No  período  em  que  fui  Coordenador  administrativo  e 
financeiro  do  orgão  além  de  outras  conquistas,  fiz  várias 

aquisições de equipamentos eletro/eletronicos, móveis para escritório entre  outros.

tel:88478633


Conto com o seu voto,e em retribuição a sua confiança comprometo-me a 
tudo fazer dentro das minhas prerrogativas funcionais para defender os direitos das 
crianças e adolescentes da nossa querida Zona Oeste do Natal. 

Nome: Regis Marcolino nº. 29
Histórico:
Curso  Técnico  de  administração  de  empresas,  presidente  do 
Centro Desportivo Vida Nova por 22 anos, foi  diretor do Arraia 
dos Beijoqueiros, tesoureiro da Equipe dirigente do ECC da Igreja 
de Nossa Senhora do perpetuo Socorro, coordenador da pastoral 
do  Dizimo  da  Igreja  de  Santa  Paula  Frassinetti,  tesoureiro  da 
Igreja  de  Santa  Paula  Frassinetti,  presidente  do  Centro  Social 
Luiz  Maria  Alves,  presidente  do  grupo  de  Idosos  frei  Damião, 

atual coordenador da Igreja de santa Paula Frassinetti (km-6 Bom Pastor)
• Trabalhar  com  seriedade  e  empenho  buscando  alternativas  para  dar 

ocupação as nossas crianças e adolescentes e ti ralas das ruas.
• Fazer  com  que  os  direitos  de  nossas  crianças  e  adolescentes  sejam 

respeitados  por  todos  (comunidade.  Poder  publico  municipal,  estadual  e 
federal)     



CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DA ZONA NORTE

ÁLVARO ALBERTO FERREIRA DA ROCHA – Nº 31
Residente na Rua Serra Geral Nº1056 Soledade II, Natal/RN
Fotógrafo,casado, pai de dois filhos. Ensino Médio Completo
Experiência  na  área de defesa dos Direitos da  criança e do 
adolescente.
>De 02/2003 até 08/2007 – MEIOS

• Os  Projetos  que  o  Meios  realiza  com  crianças  e 
Adolescente:

01- Núcleo de Programas e Projeto com Criança e Adolescente; 02 Programa 
Adolescente Aprendiz; 03 Projeto mesa da Solidariedade; 04 Projeto Bombeiro 
Mirim

>Voluntario desde 03/2008 Projeto Semente Cidadã:
O objetivo da ação semente cidadã é investir na melhoria da qualidade de vida 
das crianças e  adolescente através da prática de atividades esportivas, bem 
como  com  palestras  referentes  á  prevenção  contra  drogas,violência  e  a 
marginalidade de um modo geral.
>Coordenador  Geral  do  Grêmio  Professor  Luiz  Maranhão  filho  da  Escola 
Estadual Varela Barca, nos anos de 2008/2009.

PROFA. KARINA - 32
Pedagoga,  especializanda  em  Educação  Inclusiva,  atuou 
como  Assessora  Pedagógica  na  Equipe  de  Educação 
Especial da SME de Natal, com atividades nas Escolas da 
Rede de Ensino na Zona Norte, na perspectiva de inclusão 
de alunos com Necessidades Educacionais Especiais.
Atuou como Professora em Escolas Estadual e Municipal 

na  Zona  Norte,  e  foi  estagiária  na  Subcoordenadoria  de 

Informação,  Educação  e  Comunicação  –  SIEC  da 

Secretaria  Estadual  de  Saúde  Pública  –  SESAP,  nas  ações  de  Educação 

Preventivas  nas  Escolas  e  em  oficinas  pedagógicas  com Educadores  nos 

municípios do RN.

Lema: “A família e a educação: como bases para o cumprimento dos direitos 
das nossas crianças e adolescentes”. Dessa forma quero programar parcerias 
com  as  secretarias  de  ação  social  e  educação,  visando  criar  projetos  de 
incentivos a crianças e adolescentes, e de atendimento as famílias, para que 
todos  descubram  seus  potênciais,  e  sejam  aproveitados  nas  demandas 
ofertadas pelo município.

Conselheiro Tutelar Rossano, N° 34
É  formando  em  Psicologia  pela  FACEX  em  2010.  Foi 
fundador  e  vice-presidente  do  Centro  Acadêmico  do  seu 
curso.  Participou  de  atividades  na  comunidade  da  África, 
Redinha, por meio do Canto Jovem. Recentemente realizou 
trabalho com um grupo de crianças da Casa de Passagem II. 
Na  Comunidade  Terapêutica  Nova  Aliança,  em Pium,  fez 
atividades  com  adolescentes  e  adultos  dependentes 
químicos  e  alcoolistas.  E  atuou  no  CAPSi,  uma  unidade 

pública  de  atenção  à  crianças  e  adolescentes  portadores  de  transtornos 
mentais e/ou usuários de álcool e outras drogas, onde atualmente realiza uma 
pesquisa.



Como  conselheiro,  pretende  atender  às  demandas  de  sua  função  com 
compromisso,  responsabilidade  e  ética.  Estabelecerá  parcerias  com  os 
Conselhos Comunitários dos conjuntos da Zona Norte, a fim de conhecer e 
melhor  atender  às  demandas  de  cada  região.  Além  de  viabilizar  o 
desenvolvimento de estudos e atividades capazes de promover qualidade de 
vida da população infanto-juvenil.

EDNA FERREIRA DE SOUZA Nº 35
Tenho 53 anos e sou educadora há mais de 30 anos, com 
trabalho  desenvolvido  nas comunidades Aliança e  Jardim 
Progresso na Zona Norte.  Um trabalho sócio educativo e 
nutricional  com crianças  e  adolescentes  desde  o  ano  de 
2001. 
Propostas: 
1.  Mudar  a  sede  do  conselho  para  um  local  mais 

estratégico, com melhor visibilidade e acessibilidade a todas as comunidades
2.Propor  a  formação  de  um  Fórum  Permanente  sobre  a  criança  e  o 
adolescente na zona Norte
3.Promover eventos temáticos, com assuntos inerentes ao adolescente, como 
palestras  temáticas,  gincanas  culturais,  concursos  literários  e  festivais  de 
música,  onde  a  socialização  desses  jovens  seja  o  principal  objetivo
4.Convidar  para participar  como Amigo do Conselho  Tutelar,  lideranças de 
todas  as  entidades  estudantis  e/ou  organizações  sociais  da  área  infanto-
juvenil
5.  Encaminhar e monitorar cada caso encaminhado,  para que a sociedade 
tenha  resposta por parte do Conselho Tutelar das ocorrências diárias

Francimeire S. A. Motta (Professora Meirinha n° 36)
Trabalha  com  a  educação  infanto-juvenil  há  20  anos  em 
escolas públicas e privadas, é professora de artes e atuou na 
E. M Iapissara Aguiar, E. E. Prof° Maria de Lourdes C. Souto e 
Colégio  Absoluto  Politécnico.  Atua  na  E.  M.  Vera  Lúcia  S. 
Barros e Colégio e Curso Absoluto onde trabalha desde sua 
fundação  em  1991.  Foi  Conselheira  Tutelar  na  gestão  de 
2003.   È  casada tem dois  filhos.  Conhece  a  realidade  das 
crianças  e  adolescentes  em  situação  de  risco  social  ou 

pessoal, vítimas de violência, maus tratos, abuso e exploração sexual. Tem 
como  compromisso  exercer  com responsabilidade,  ética,  prover  e  articular 
ações de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo o 
cumprimento  e  a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços,  na  perspectiva  de 
inclusão social de seus usuários.

Josimar Rocha do Espírito Santo Nº  Nº 39
Conhecido  carinhosamente  como  Professor  Jorge, 
nascido no dia 04/04/1963, natural de Natal, professor 
residente  e  domiciliado  na  av.  Moema  Tinoco  da 
Cunha  Lima,  n.  4009,Gramorezinho,Lagoa  Azul, 
Natal/RN. Pai de dois (02) filhos. Participou de vários 
Grêmios  Estudantis,  Militantes  em  Conselhos 
Comunitários,  Ex-Diretor  da  Escola  Meninos  do 
Potengi,  Professor de varias Escolas na Zona Norte 
de Natal, dentre elas EE 15 de outubro, Cônego Luiz 
Wanderley,  Colégio  Encanto  e  Escola  Talento.  E 
atualmente  Conselheiro  Tutelar,  Coordenador  da 

Casa, e Bacharelando em Direito.
Estou consciente do desafio que é garantir direitos de crianças e adolescente, 
precisamos planeja e garantir o acesso as famílias que tem os seus direitos 
violados.  garantir  que  a  rede  de  atendimento  funcione  a  contento  e  que 



verdadeiramente sejamos responsáveis na
aplicação  das  medidas  de  proteção  e  encaminhamentos  aos  órgãos 
competentes. Por tanto, meu caro amigo e amiga, peço o seu voto

MADALENA PEIXOTO  40
NO  DIA  12  DE  DEZEMBRO  DE  2010,  VOTE  NA 
RENOVAÇÃO  CONSELHO  TUTELAR ZONA NORTE 
Meu  monde  é  Maria  Madalena  de  Abreu  Peixoto,  sou 
professora  do  Ensino  Fundamental  a  mais  de  dez  anos, 
tenho lutado pelo os direito das crianças e adolescentes na 
área  da  saúde,  educação  e  social  desde  minha 
adolescência, sempre apoiei outras pessoas para a função 
que estamos pleiteando, mas devido a não satisfatoriedade 
do  empenho  de  terseiros  resolvi  aceitar  o  pedido  da 

população  mas  carente  e  menos  favorecida  em  nossa  sociedade,   bem 
sabemos de seus direitos ainda são negados pela a burocracia de nosso país, 
com o compromisso de removação no exercício desta função resolvi  colocar 
meu nome para  vocês eleitores  possam ter  um alternativa  de  removão ao 
conselho tutelar da Zona norte.



CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DA ZONA SUL

Francisca Edbegna Lima de Aquino, brasileira, casada, mãe 
de três filhos, candidata ao conselho Tutelar do Município de 
Natal,  Zona Sul,  nº  42, Bacharel  em Direito,  formada pela 
FARN, onde cursou a cadeira do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;  participou  de  inúmeros  congressos  da  área 
jurídica;  conhecedora  da  realidade  das  crianças  e 
adolescentes  que  estão  em situação  de  risco,  vítimas  de 
maus  tratos  e  abusos.  Atualmente  compõe  o  quadro  de 
assistência judiciária gratuita da OAB/RN e atua em escola 

da rede privada. Compromissada em exercer a função de conselheira com 
responsabilidade e ética, promovendo e articulando junto aos órgãos Públicos 
ações  de  defesa  da  criança  e  do  adolescente,  no  intuito  de  fazer  valer  o 
prescrito no ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sérgio da Rocha Nº 47 (brasileiro, 37 anos)
Histórico  profissional  na  área  da  Defesa  da  Criança  e  do 
Adolescente: 
Professor  de  Filosofia;  Desde  2004  Educador  Social  da 
Pastoral  do  Menor;  Desde  2009  Articulador  de  Saúde  da 
Pastoral da Criança; De 2006 a 2007 Atendente de Assistência 
Social  da Arquidiocese de Natal  desenvolvendo a função de 
Orientador  Social  de  jovens  infratores  no  Projeto  Liberdade 
Assistida.

Propostas:  Centralização  da  sede  do  Conselho  Tutelar;  Parceria  com  o 
Comdica  para  envio  de  relatórios  e  no  planejamento  de  ações  conjuntas; 
Divulgação maciça do ECA e das funções e atribuições do Conselho Tutelar; 
Criação  de  um  Fórum  de  discussões  sobre  a  temática  da  Criança  e  do 
Adolescente;  Parceria  com escolas  em ações  visando:  Bullying,  brigas  de 
torcidas, drogadição, exploração sexual infanto-juvenil, Cidadania, Direitos e 
Deveres.

Thaysa Vyvyanne Rodrigues de Oliveira N° 49
EXPERIÊNCIAS  PROFISSIONAIS:  Advogada  militante  na 
área  do  direito  da  Criança  e  do             Adolescente; 
Especialista  em Ministério  Público  Direito  e  Cidadania  pela 
FESMP/RN (Fundação Escola Superior do Ministério Público 
do  Rio  Grande  do  Norte);  Conselheira  Tutelar  pela  Região 
Administrativa Sul-Natal.
PRINCIPAIS PROPOSTAS:  Continuar o meu trabalho como 
Conselheira Tutelar representando as crianças e adolescentes 
com o compromisso de assegurar com prioridade absoluta o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à 
convivência familiar e comunitária. 


	Thaysa Vyvyanne Rodrigues de Oliveira N° 49

