CARMEM LÚCIA DA SILVA – 40 ANOS
CANDIDATA Nº: 37
Área de atuação:
Defesa de Direitos: Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Conselho Tutelar e
Ordem dos Advogados do Brasil.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e na
proteção à vida de crianças e adolescentes:
Participação da Conferência Regional na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e
Delegada para a Conferência Estadual que se realizará nos dias 04 e 05 de dezembro
de 2.015, na temática da Infância e da Juventude.
Participação na Audiência Pública contra a redução da Maioridade Penal na Câmara
Municipal de Jundiaí;
Autora da Proposta de Implantar a Justiça Restaurativa em Jundiaí pelo Cidadonos em
2.015.
Suplente no Conselho Tutelar no ano de 2.014.
Participação na audiência pública que regulamentou a Lei de Criação do Conselho
Tutelar em 2.014;
Curso pela USP – VEDUCA ano de 2014 – Primeira Infância – Conteúdo educativo
sobre desenvolvimento infantil para família, profissionais, gestores públicos.
http://www.veduca.com.br/play/6049
Elaboração de Carta de Repúdio contra a Redução da Maioridade Penal pela Ordem
dos Advogados do Brasil em 2013;
Curso de “Conselho Tutelar: Dinâmica e Atribuições”, carga horária de 24 horas, em
setembro de 2.012, realizado pelo SENAC em Jundiaí/SP;
Realização de Palestras sobre o ECA em escolas públicas, particulares e universidade
nos anos de 2011 e 2012.
Curso “Novos caminhos para a gestão dos serviços de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes”, carga horária de 3h30min., em 24 de agosto de 2.012,
realizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em Jundiaí;
Participação do 9° Fórum Permanente em Defesa da Criança e do Adolescente – em 06
de junho de 2011, no auditório da Cúria Diocesana de Jundiaí;
Participação no XVII Encontro Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado
de São Paulo - carga horária de 24 horas, nos dias 28 a 30 de março de 2.011, realizado
pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo em Avaré/SP;
Participação ao II Congressudeste de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e de
Direitos da Criança e do Adolescente – carga horária de 24 horas, nos dias 26 a 28 de
maio de 2.011, realizado pela ACTESP – Associação de Conselheiros Tutelares do
Estado de São Paulo em Guarapari/ES;
Participação no Fórum de Aprendizagem Profissional, realizado no CIESP – de 2.011 a
2.012 – organizado pelo gerente regional do Trabalho e Emprego de Jundiaí Dr. Carlos
Alberto de Oliveira;
Elaboração de defesa e acompanhamento dos procedimentos como estagiária na
Defensoria Pública de Jundiaí, nos atos infracionais praticados por adolescentes entre
os anos de 2007 a 2009.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Com a minha experiência pessoal e a formação profissional que adquiri nesses 08 anos
na área de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente possam ser somadas aos
demais conselheiros tutelares que forem eleitos. Assim, efetivarmos os direitos das
crianças e dos adolescentes que serão atendidos pelo órgão, juntamente com os
representantes das entidades, escolas, Rede, Poder Público e Poder Judiciário. E,
desse modo, eu possa contribuir para que as crianças, adolescentes e suas famílias
tenham direito de viver em uma sociedade mais justa e igualitária.

Email: carmem.lucias@yahoo.com.br

