CARINA CRISTINA DE ABREU SILVA PEIXOTO – 36 ANOS
CANDIDATA Nº: 71
Área de atuação:
O conselho tutelar atua em situações de negligência dos pais em relação a
saúde e o bem estar físico e emocional da criança e do adolescente. Buscando
resolver de forma objetiva e clara e sempre de acordo com o ECA e trabalhar
em conjunto com a escola e a saúde e outros órgãos públicos.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e na
proteção à vida de crianças e adolescentes:
Fazer com que a sociedade respeite os direitos da criança e do adolescente,
aconselhando os pais em determinadas situações seja elas de abandono ou
violência, mostrando o caminho certo a percorrer. E em certas situações o
conselho chega a tirar a criança do convívio da família em situações extremas
como por exemplo abuso sexual etc...Mas a finalidade e priorizar os direitos da
criança e do adolescente, e o bem estar da família.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Sou casada há 18 anos tenho 2 filho, trabalho a 12 anos na UBS Jardim Tamoio
como agente comunitário de saúde, realizando diversas atividades dentre elas
visitas domiciliares as famílias carentes que vivem em situação de
vulnerabilidade social ,acompanhamento de crianças de 6 meses há 5 anos no
programa viva leite, realizo junto ao CRÁS , FUMAS e recentemente o NASF,
palestras e eventos para promoção e prevenção da saúde. Como conselheira
tutelar desejo atuar de forma objetiva e clara, priorizando sempre criança e o
adolescente e assim tomar medidas preventivas e educativas previstas na lei.
Ser conselheira tutelar e atuar de forma honesta e sempre de acordo com a
justiça, buscando o bem estar não só físico mas também o psicológico da
criança e do adolescente e de sua família de um modo geral.

Email: carina-cristinapeixoto@hotmail.com

