CLAUDIA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA – 43 ANOS
CANDIDATA Nº: 72
Área de atuação:
Defesa de direitos, educação e assistência social.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e na proteção à
vida de crianças e adolescentes:
Sou professora formada a 23 anos, lecionei por 10 anos em escolas e creches municipais entre Jundiaí
e Louveira, trabalhei na APAE de Jundiaí por um breve período, estive como voluntária na
Comunidade do bairro Cidade Nova I ajudando em organizações de alguns eventos solidários para
arrecadação e entrega de materiais para as famílias carentes. Atuei como professora e coordenadora
do projeto de Alfabetização no BB Educar e também pelo IBEAC durante 8 anos, atuando no bairro
Jardim Tamoio, Balsan e Baixada Paranaense, dei aula por quase 3 anos em escola particular infantil
no Bairro da Ponte São João, atualmente estou na Secretaria de Assistência Social, onde pude
participar e atuar como Conselheira do Conselho da Criança e do Adolescente na última gestão do
CMDCA, sempre participei de eventos referentes a Criança e adolescentes na cidade de Jundiaí
representando o CMDCA e mesmo depois que deixei de ser conselheira do CMDCA, jamais deixei de
lutar pela qualidade de vida de nossas crianças e adolescentes e conseqüentemente de nossa cidade.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Quero ser por vários fatores, tenho compromisso e amor por essa causa, tão importante que é a
garantia de direitos de crianças e adolescentes! E me refiro aqui do amor como sendo a demonstração
do nível de responsabilidade com que lido com essas questões e com as pessoas, aliado a uma busca
de justiça social, de responsabilidade e de valorização e garantia dos direitos humanos. Sou
Jundiaiense há 43 anos, registrada em Várzea Paulista, moradora do bairro Vila Santana, zona leste,
sou mãe de 3 filhos, 2 meninos,1 de 19 anos e 1 de 4 anos e meio e 1 menina de 22 anos, formada em
Magistério com especialização em alfabetização, cursando Tecnologia de Gestão Pública, lecionei por
10 anos em escolas e creches municipais de Jundiaí e Louveira, trabalhei em alguns projetos sociais,
junto a comunidade do bairro Cidade Nova I, por 8 anos estive alfabetizando crianças e jovens pelo
projeto do IBEAC no antigo hospital do Jardim Tamoio, Balsan e Baixada Paranaense,desde muito
cedo, compreendi a importância do reconhecimento pleno da situação peculiar de desenvolvimento que
os mesmos se encontram e da necessidade de agirmos politicamente para encontrarmos formas de
garantir que a legislação de fato fosse cumprida e seus direitos reconhecidos.Ao me deparar com esse
desafio, decidi que quero ser Conselheira Tutelar por compreender que a nossa atuação, enquanto
órgão colegiado, pode trazer transformações sociais efetivas, aprofundar o estabelecimento de novas
relações sociais, quando trabalhamos com a consciência coletiva de que crianças e adolescentes são
cidadãos. Quero ser Conselheira Tutelar, para debater com a nossa sociedade, que o papel desse
órgão, não deva ser eminentemente técnico, para atendimento ou dar produção de respostas às
demandas da saúde, educação, assistência social ou de qualquer outra política pública, e sim
essencialmente político, para enfrentar as questões e os desafios políticos, que seja um órgão
mobilizador, um articulador, que atue de maneira firme no cumprimento de suas atribuições, porém que
contribua com a formulação, a elaboração e a avaliação das políticas públicas, que defina as coisas
com fundamento na sua representação e no seu saber popular e comunitário. Quero ser Conselheira
Tutelar para contribuir com a otimização e o fortalecimento de um grande sistema de garantia de
direitos, compostos por diversos atores sociais, a fim de juntos, caminharmos para a melhoria da
qualidade de vida de nossas crianças e adolescentes e conseqüentemente de nossa cidade. Por fim,
quero ser Conselheira Tutelar, pela convicção de que criança e adolescente devam ser prioridade
absoluta!

Email: claudia3_oliveira@hotmail.com

