
ADRIANE CRISTINA DA SILVA  101 
 
Atualmente atuo como Conselheira Tutelar. Exerci cargo como 
Coordenadora de Entidade de Acolhimento de Crianças e Adolescentes 
por 05 anos. Meus objetivos ao cargo como Conselheira Tutelar são 
zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Atualmente 
cursando o 7º período de Ciências Contábeis pela Faculdade Sagrada 

família. 
 

 

ADRIANE SCHENFELD MONÇALVES      102 

 
Graduada em Serviço Social, pela Unicesumar, com experiência de dois anos na 
área da Infância e Adolescente numa Instituição de atendimento a Família e 
Dependentes Químicos de Ponta Grossa. Trabalhei por 24 anos na área de 
Saúde. 
 
 
 

 
 

AGUIDA APARECIDA DA CRUZ            103 
 
Formada em pedagogia, cursando pós graduação. Fui servidora pública do 
Município no espaço escolar. No momento não estou trabalhando, apenas 
estudando e me dedicando a mais uma etapa de conhecimento e desafio, como 
candidata a Conselheira Tutelar do Município de Ponta Grossa. 
 
 
 
 

 
 
 

AMANDA MONTEIRO FERREIRA 104  
 
Graduação: Licenciatura Português/Espanhol –UEPG-. Atuo na área da 
Educação desde 2013. Aprimorando desde a graduação, para que possa 
oferecer uma educação de qualidade aos meus alunos. 
 

 
 
 
 



 

ANDRÉA DO CARMO BUENO          105 
 
Graduação: Psicologia. Área de atuação Psicologia Clínica, formada em 2017. 
No momento cursando Pós-Graduação em Terapia Cognitiva Comportamental. 
Experiência em Saúde Coletiva – Redução de Danos. Experiência com Crianças 
e Adolescentes-área da Psicologia no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (Pequeno Cidadão), experiência com crianças e adolescentes na 
área de Psicologia Clínica Faculdade Sant’Ana. 
 
 

 
 
 
 

 

ANTONIO LAROCA JUNIOR    106 
 
Graduação: Direito. Advogado em exercício. Experiência na área da 
Criança e do Adolescente desde 2015, por 3 (três) anos na função de 
estagiário do TJRP Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa, 
acompanhando de perto a atuação do Judiciário no trato com os 
infantis e adolescente do Município. Desde o ano de 2017, atuo na 

área cível e área da família. Meu Objetivo com a candidatura ao Conselho Tutelar é aprender, 
exercendo uma função de excelência reconhecida, auxiliando as crianças e adolescentes. A todos 
que me conhecem, família, amigos, doutores e colegas profissionais peço e agradeço o apoio nesta 
realização profissional. 
 
 
 

 

ARACELI DE QUADROS 107 
 
Trabalhei como Educadora de jovens pela minha igreja em minha 
comunidade desde1998 e atualmente trabalho com crianças de 08 a 
11 anos. Tenho Interesse em ser Conselheira Tutelar para continuar 
zelando pelos direitos de nossas crianças e adolescentes e continuar 
fazendo o ótimo trabalho que vem sendo feito até agora. 

 
 
 

 

BÁRBARA LUANA XAVIER 108 
 
Formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, experiência com crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
 
 

 
 
 
 
 



BERNADETE CRISTINA SILVA 109 
 
Assistente Social, com especialização em Gestão de Pessoas e 
Especialização sobre drogas; Curso de Saúde Mental e atenção 
psicossocial. Atualmente trabalho no CREAS II, desenvolvendo 
trabalhos em grupos com famílias, acompanhamento as técnicas em 
atendimento a crianças vítimas, adolescentes infratores, mulher vítima 

e idosos. Atuei como Conselheira Tutelar; Atuei como Assistente Social no Hospital Cidade.Meta: 
Trabalhar sempre com responsabilidade, seriedade, profissionalismo para representar a sociedade 
e zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
 

 

BRUNA LARUANE RIBEIRO DO VALE  110 
 
Sou advogada, pretendo através do cargo de Conselheira tutelar, 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
através dessa função fiscalizar se a família, a comunidade, a 
sociedade em geral estão assegurando com a absoluta prioridade e 
efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cobrando de 

todos esses que cumpram com o Estatuto e com a Constituição Federal Dispõe. 
 
 
 

CAMILA DE BORTOLI 111 

 
Solteira,30 anos nascida e residente em Ponta Grossa, Conselheira 
Tutelar há dois mandatos. Bacharel em Direito e Licenciada em 
Pedagogia. Meus objetivos junto ao Conselho Tutelar são garantir os 
direitos ás crianças e adolescentes em situação de risco. 
 
 

 
 
CARLA TRAPPEL KITOMURA 112 
Tenho 34 anos e moro na região do Contorno. Trabalho como 
Assistente de inclusão. Sou acadêmica de Pedagogia e de 
Licenciatura em Letras/Espanhol pela UEPG.Pretendo trabalhar de 
acordo com a lei em prol dos direitos da criança e do adolescente. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CAROLINA DA SILVA ZELINSKI  113 
 
Bacharel em Direito. Atuando na função de Conselheira Tutelar no 
município dos anos de 2009/ 2015. Voluntária da Pastoral da criança 
desde o ano de 2000.Exercendo neste período um trabalho na 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes buscando uma 
melhor qualidade de vida aos mesmos e suas famílias. 

 
 
 
 

CELLI CHRISTIANY DE SOUZA MALAQUIAS 114 
 
Faço um trabalho voluntário na casa do menor Irmão Cavanis onde 
iniciarei em agosto um novo projeto com as meninas adolescente. 
Tenho experiência com crianças e especiais, atualmente 
participando de um projeto voluntário voltado para as crianças 
especiais, usuários do Ginásio dos Deficientes Jamal. Pretendo 

realizar um bom trabalho no Conselho Tutelar conforme as leis do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
 
 

CINTIA CIUNEK 115 

 
Casada, mãe de 3 filhos, sou graduada em Pedagogia realizando 
pós graduação em Educação especial. Fui Conselheira Tutelar no 
município de Itapoá-SC nos anos de 2010-2014.Também atuei 
como Educadora Social no Instituto Educacional Duque de 
Caxias-Guarda Mirim e facilitadora em Justiça Restaurativa. 
Sempre buscando o melhor para a criança e ao adolescente. 
 

 
 

 

CLEYTON SERAFIM DOS REIS  116 

 
Formação- Administração pela Universidade Norte do Paraná; 
Técnico – Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Participação 
no 1º Simpósio Paranaense de Enfrentamento as Violência 
Contra Crianças e Adolescentes. Atuação: Ativista Social 
voluntário nas áreas de Garantia e Valia de Direitos, tais como: 
Assistência Social, Educação, Relações étnicas e culturais dos 

povos tradicionais, igualdade racial, sustentabilidade ambiental, saúde, LGBTQI+, pessoa com 
deficiência /PCD, nutrição alimentar, crianças e adolescentes, idosos, mulheres, população em 
situação de rua, cultura, juventude, refugiados, migrantes e apátridas. Delegado Nacional de 
Assistência Social e Promoção da igualdade Racial; Conselheiro Estadual de Assistência Social do 
Paraná; Conselheiro do Fórum Estadual e Nacional dos usuários do Sistema Único de Assistência 
Social. 
 
 



 

CREUDINEIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA 117 
 
Graduação: Bacharelado em Direito — Faculdade União — 2014; 
Graduação: Bacharelado em Administração-MKT — Faculdade 
União – 2005; Objetivo Principal assegurar a todas as crianças e 
adolescentes, os direitos a elas garantidos na forma da lei. 
 

 
 
 

DAIANE ARRUDA MARÇAL BORGES  118 
 
Formação: Ensino Médio completo com cursos técnicos em várias 
áreas. Experiência profissional: Auxiliar Administrativo em escritório 
de Contabilidade, Auxiliar em Departamento Pessoal –Grupo Alerta, 
instrutora de autoescola-Transitec e Veneza. Atualmente Conselheira 
Tutelar do Conselho Tutelar Leste. 

 
 
 
 

DANIELLE KARINE SCOLIMOSKI  119 
 
Professora desde 1995, estou cursando Pedagogia. Trabalhei anos 
lecionando para educação infantil. Optei em fazer o concurso do 
Conselho Tutelar onde consegui passar, meu objetivo é exercer com 
responsabilidade e compromisso priorizando a proteção integral da 
criança e do adolescente.  

 
 

DEBORA CORRÊA DA ROSA DA SILVA 120 
 
Graduada em Direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
defendo a dissertação intitulada “Medição no Âmbito Familiar”. 
Estágio obrigatório no CEJUSC. Estágio não obrigatório no Escritório 
de advocacia R.A. Gosmann Silva, Auxiliar de Escritório no Escritório 
de Advocacia R.A. Gosmann Silva; Curso de Formação de 

Conciliador e Medidor Judicial pelo NUPEMEC. Estágio não obrigatório na Receita Federal do 
Brasil. Recepcionista na RFB (Receita Federal do Brasil). 
 
 
 

DELKER DANIETE DE QUADROS GRESKIV 121 
 
Trabalhei como voluntária durante, aproximadamente 8 anos no 
Ministério Infantil da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também fui 
assessora na Câmara Municipal de Ponta Grossa durante a gestão 
de. Sou formada em Tecnologia em Eletrônica pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 

 
 



 
 

DIONES SILVA DO CARMO 122 
 
Prestei serviço no exército brasileiro durante 8 anos, sendo que 4 
anos trabalhei com crianças e adolescentes no projeto chamado 
(PROSFESP), e atualmente faz 2 anos que trabalho no Instituto 
Educacional Duque de Caxias (IEDC) na função de Educador social, 
acadêmico do curso de Educação Física.  

 
 
 
 

DYEILLI KOZIEL DE LIMA 123 
 
Formada em Gestão Empresarial (UEPG) e atuo no cargo de 
Conselheira Tutelar desde a última eleição, onde gosto do que faço 
e tenho orgulho em poder ajudar de alguma forma nossas crianças e 
adolescentes que estão em situação de risco ou com seus direitos 
sendo violados. Por isso, sou candidata a vaga e gostaria de 

continuar exercendo minha função 
 
 
 
 

ELCIO BARBOSA DOS SANTOS 124 
 
Tenho 35 anos, casado,2 filhos, acadêmico de Educação Física, sou 
professor de capoeira e desenvolvo um trabalho chamado 
Brincapoeira há 18 anos, onde atendemos aproximadamente 50 
crianças entre 04 a 12 anos no Bairro Dona Luiza e há 04 anos 
desenvolvo o mesmo projeto em escolas municipais, onde além de 

capoeira desenvolvemos atividades da cultura brasileira, sempre pautado para o lado lúdico e 
pedagógico. “Façam tudo com Amor” – I Coríntios 16:14. 
 
 
 

 

ELIANE A. ALBUQUERQUE DO ESPÍRITO SANTO 125 
 
Formada em Administração de Empresas e atuei na área de 
supervisão, coordenação de pessoas, e há alguns anos trabalho 
autônoma, com pessoas de todas as idades e também com 
crianças e adolescentes, semanalmente na Igreja Cristã Renovo 
Voluntariado. Além de tudo, prezo muito pela integridade do ser 

humano. Sou mãe de 02 filhos de 11 anos e outro de 13 anos. 
 
 



 

ELIANE MARIA MILEO 126 
 
Graduação: Pedagogia (UEPG); Especialização: Psicologia da 
Educação (UEPG). Trabalhei na área da educação, tanto na rede 
privada (escola Desafio), como também na rede pública na 
Secretaria da Educação, como coordenadora pedagógica de setor 
(CMEIS) e professora na área da assistência social, trabalhei na 
Fundação Municipal Proamor com as antigas “creches” na equipe 

interdisciplinar, realizando o apoio técnico como pedagogia. Sempre gostei da área da assistência 
social, tendo plena consciência da importância de zelar pelos direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 

 

ELISANGELA DE FÁTIMA SANTOS 127 
 
Graduada em Licenciatura em Educação Física pela UEPG. Atuo 
na área do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a 
mais de 4 anos. Tenho por objetivo trabalhar e zelar pelo 
cumprimento dos Direitos e Proteção Integral de Crianças e 
Adolescentes do Município de Ponta Grossa. 
 

 
 

 

ELISANGELA APARECIDA DE ANDRADE 128 
 
Graduação em Letras/Inglês pela UNISECAL, licenciando em 
Letra libras na Faculdade Santana. Catequista na Paróquia Monte 
Claro e Professora de Português e Inglês no ensino Fundamental 
II na cidade de Ipiranga. Também tive experiência de 
aproximadamente 2 anos no CENSE, tais experiências me 
permitiram conhecer melhor as dificuldades enfrentadas pelos 

mesmos. 
 
 
 

EMERSOM KINDL 129 
 
Trabalho no Conselho Tutelar de Ponta Grossa na área 
administrativa há 25 anos, sendo que nesse período fui 
Conselheiro Tutelar por 02 anos. Nesse período adquiri 
experiência na área da criança e do adolescente aonde convivi 
com vários Conselheiros Tutelares e já participei de várias 
capacitações, aonde me considero apto para zelar pelos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes. 
 
 



ESEQUIEL AGUIAR DE FRANÇA 130 
 
Graduação: contabilidade, economia, teologia e direito. Histórico 
Profissional e Estágios: Sadia S.A (hoje BRF), Tetra Pak, Sindicato 
dos Trabalhadores da Alimentação (STIMLACA), NPJ, (Núcleo de 
Prática Juridicas-Secal). Apto para trabalhar como Conselheiro 
Tutelar, zelando pelos Direitos das Crianças e Adolescentes, 

atendendo os ameaçados que tenham seus direitos violados, aplicando as medidas de proteção, 
bem como encaminhado ao Ministério Público e/ou Justiça os casos pertinentes. 
 
 
 

FABIOLA SELIGER  131 
 
Formação Bacharel em Secretariado Executivo na Faculdade 
Santana, Licenciatura em Formação Pedagógico de Docentes, 
Habilitação em Letras-Língua Portuguesa – Faculdade 
FAEL.Últimas experiências profissionais: Hospital Geral Unimed-
Assistente de Diretoria; Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná- Professora e Coordenadora de Curso; PROLAR- 

estagiário de atendimento às famílias 
 
 

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA  132 
 
Sempre trabalhei com vendas, associado com o trabalho voluntário 
com crianças em minha igreja há mais de três anos. Atualmente 
estou no terceiro ano de Pedagogia, fiz estágio ano passado na 
educação infantil, e este ano dou estágio no ensino fundamental 
com auxiliar de inclusão.  
 

 

GISLAINE DE OLIVEIRA RAMOS  133 
 
Graduação: Serviço Social- incompleto 
Ensino Médio Completo 
Trabalho voluntária em igreja com Crianças e Adolescente. 
 
 

 
 

GRAZIELE CRISTINA DE SOUZA WELTER 134 
 
Formada em Pedagogia, Pós-Graduada em Alfabetização e 
Letramento. Lecionei na educação infantil e ensino fundamental, 
tive um grande ensinamento e aprendizado, pois cada dia dentro 
de uma sala de aula é uma nova experiência. Resido em Ponta 
Grossa desde 2014 e percebo como precisamos lutar pelos direitos 
das nossas crianças e adolescentes. Pretendo fazer um mandato 

com muito entusiasmo, carinho e perseverança, acredito que possamos sempre fazer a diferença, 
ensinar nossas crianças e adolescentes com amor, só assim elas saberão o que é amor! 
 
 



IZABEL CRISTINA BLUM ZANINI  135 
 
Assistente Social, formada pela UEPG, trabalhei na APAE de Ponta 
Grossa como Assistente Social de 1995 à 2015, tendo feito vários 
cursos nesta área. Frequentei e concluí também o curso de 
adicional em Deficiente Mental na UEPG. Trabalhei em um projeto 
na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa(RECRIANÇA)1987. Hoje 

gostaria de uma vaga como Conselheira Tutelar, área que sempre gostei de trabalhar. 
 
 

JANE THEREZINHA BAPTISTA DOS ANJOS 136 
 
Possuo o curso em Magistério pelo Colégio Estadual Instituto de 
Educação Prof. Pietro Martinez em Ponta Grossa-PR. Graduação 
em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa- 
UEPG. Possuo 3 anos de estágio no Núcleo Promocional Pequeno 
Anjo em Ponta Grossa-PR. 

 
 
 
 

JAQUELINE RUPPEL 137 
 
No momento trabalho com autônoma e exerço função de suplente 
do Conselho Tutelar. “Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligencia, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punida na forma da Lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seu direitos fundamentais” 

(art.5º lei 8.069/90-ECA). 
 
 
 

JESSICA CAROLINA DA SILVA    138 
 
Graduação: Bacharelado em Psicologia-Instituto de Ensino 
Superior Sant’Ana 2009-2013.Cursando Pós-Graduação em 
Neuropsicopedagogia e em Educação Especial Inclusiva-
CENSUPEG. Informática-aplicativos: Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Noções de Projudi. Experiência profissional: Francisclara 

- cargo Psicóloga, Irmão Muffato-cargo Analista de Desenvolvimento de Pessoas, SOS- cargo 
Psicóloga, Salamacha Advogados-cargo Auxiliar Administrativo. 
 
 
 

JOÃO CLEBERSON CARNEIRO 139 
 
Ensino Superior completo em Administração pela UNISECAL. 
Auxiliar de administração no período de março de 2013 até abril 
de 2018. Voluntario com jovens e adolescentes na Igreja que 
participo de novembro de 2016 até o momento. 
 
 



JOSEMAR SEVERINO 140 
 
Micro Empreendedor Individual. Cursando o 3º ano de Serviço 
Social –UNICESUMAR. Experiências profissionais: Coordenador 
do Abrigo Institucional masculino (crianças e adolescentes 
Coordenador e assessor da Secretaria Municipal de Assistência 
Social (Proteção Social Básica), responsável pela manutenção e 
andamento dos trabalhos dos CRAS.- Diretor Administrativo e 

Financeiro da Fundação Proamor. Participação no Conselho Municipal de Assistência Social -
Coordenador de Coroinhas na Capela Nossa Senhora Aparecida. Catequista da Capela Nossa 
Senhora Aparecida. 
 
 

 

JOSIANE APARECIDA VEZINE BRABICOSKI   141 
 
Formação: Licenciatura em Pedagogia, Bacharel em Direito. 
Qualificação em Justiça Restaurativa, Mediação, Conciliação pelo 
Conselho Nacional de Justiça; NUPEMEC-TJPR. Atuei em 
audiências de Conciliação, Mediação do CEJUSC-Centro 
Estadual da Justiça na Solução de Conflitos. Lotada na Instituição 
do Ministério Público Estadual-PGPR como assessora 

administrativa, desenvolvendo papel junto à Justiça Restaurativa. Atuei como auxiliar de pesquisa 
no projeto de mestrado, tendo como titular a Promotora Dra. Vanessa H. Peres,” Formação 
Educacional para menores infratores que se encontram em reclusão no Centro de Social Educação 
Regional-CENSE. Desenvolvo trabalho voluntário na Igreja Catedral, na Pastoral da Catequese, 
como catequista, pastoral de liturgia entre outros serviços voluntários. Empresária Comercial em 
Ponta Grossa desde a década de 90. 
 
 

JOSIANE BARBOSA  142 
 
Sou Pedagoga e atuo na área da educação há 10 anos. Também 
ajudei em alguns projetos sociais da cidade, tendo a oportunidade 
de vivenciar a realidade de algumas crianças e adolescentes. 
Tanto a experiência que o ambiente escolar me proporcionou, 
quanto as que tive nos projetos sociais, me fazem ter segurança 
que estou apta a garantir que o ECA seja cumprido com excelência 

em nossa cidade. 
 
 
 

JOVITA APARECIDA KINKOSKI   143 
 
Formada em Serviço Social pela UEPG, Atualmente concorrendo 
ao Conselho Tutelar de Ponta Grossa, pretendendo fazer um 
trabalho voltado para a família que é a base da sociedade, 
incluindo a criança e adolescente. Tenho experiência, já trabalhei 
nesta área e já fui presidente e conselheira do CMDCA nos 
municípios onde trabalhei 

 
 
 



 

JULIANA BORGES DE PAULA 144  
 
Formação em Pedagogia. Residente no Jardim Florença. 
Experiência em Educação no Ensino Fundamental Inicial. 
 
 
 
 

 
 

 

JULIANE RODRIGUES CAVALCANTE    145 
 
Tenho 22 anos, moro no bairro Colônia Dona Luiza. Sou formada 
em Pedagogia e estou cursando Pós Graduação em 
Neuropsicopedagogia Clínica. Possuo experiência e vivência 
com crianças há 03 anos, trabalhando como Professora e Auxiliar 
de inclusão na rede pública. 
 

 
 
 

 

KATIA REGINA DO NASCIMENTO        146 
 
Graduação: Gestão de Recursos Humanos. Estou me propondo 
a recondução ao cargo de Conselheira Tutelar em virtude do 
amor e ao respeito a função de Conselheira e de hoje entender 
a necessidade de cumprir com a garantia dos direitos na área de 
Infância e Juventude, diante de uma sociedade tão fragilizada 
nos seus mais diversos aspectos. 

 
 
 
 

KAUNA MENDES SOUZA     147 
 
Jornalista Formada pela UEPG, participo do NER-UEPG, 
desenvolvendo ações voluntárias em políticas públicas e sociais 
com crianças e adolescentes e comunidade em geral, desenvolvi 
e participei do Projeto Portal Comunitário que desenvolvi com 
ONG Movimento Sociais, Sindicatos de Ponta Grossa a 
Comunicação Comunitária e Jornalismo Comunitário, atuei 
como secretária de Escola Estadual em Ponta Grossa, também 

atuei como atendente de crianças especiais. 
 
 
 



 

KAUYLLIN VICTOR LASCOSK   148 
 
Formado em Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, 
cursando Agronomia. Sempre gostei de trabalhar com crianças 
e jovens, participei de vários projetos educacionais e já atuei 
como professor em colégios privados e PSS, Hoje sou 
candidato a Conselheiro para expor minhas experiências 

curriculares e para ajudar e auxiliar as crianças e jovens que necessitam. 
 
 

 

KETLYN LARISSA LEUZENSKI   149 
 
Sou formada em Serviço Social pela Universidade Estatual de 
Ponta Grossa. Durante a graduação realizei estágio na 
Secretaria Municipal de Ponta Grossa por quase 2 anos, pude 
conhecer um pouco mais perto o trabalho do Conselho Tutelar e 
diante disso surgiu o interesse. Cabe a Profissionais 
comprometidos com a luta exercer o papel de mediador perante 

aqueles que não possuem voz. 
 
 
 

 

KIMINAY DE OLIVEIRA  150 
 
Mestrando no programa de Pós-Graduação em Ensino, ciências 
e tecnologia – UTFPR. Especialização em Língua Portuguesa: 
redação e oratória – Faculdade Santa Cruz. Graduação em 
Letras Português-Francês – UEPG. Experiência: SEED-PR-
Professora de Língua Portuguesa (ensino fundamental II e 
médio), período 2013 até a presente data. 

 
 
 

 

LEANDRO SOARES MACHADO  151 
 
Graduação: Direito. Atuo há mais de 5 anos em atividades com 
crianças e adolescentes. Presidente dos Conselhos: Municipal 
de Saúde, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Membro do Rotary Club. Possui Honra ao Mérito 
pelo Ministério da Defesa e 5 Moções de Aplauso pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade. 
 

 
 
 
 



LIWAN RAFAEL DE PAULA ROSA   152 
 
Atualmente trabalho na área da educação como professor no 
instituto de Educação Cesar Pietro Martinez. Estou me 
formando em licenciatura em Filosofia e tenho intrínseco, em 
contrato social de colaborar e compartilhar a conduta e o 
conhecimento adquirido. Pretendo entrar no Conselho Tutelar 
para eu possa me desenvolve, demonstrar melhor 

competências e habilidades, sendo assim, colaborar e facilitar o desenvolvimento, em condições 
de liberdade e dignidade, das crianças e adolescentes s de forma integral. 
 
 
 
 

LOREANE STEFANI SUTIL BARBOZA  153 
 
Graduação: Pedagoga. Formada em Magistério pelo Colégio 
Sant’Ana. Professora da Rede Municipal de Ponta Grossa. Atuo na 
área educacional há 6 anos contando com os estágios e cursos 
realizados desde a formação inicial. Desejo fazer parte dos 
membros dos Conselhos Tutelares para poder continuar zelando 
pela Proteção e pelos Direitos da Criança e do Adolescente, 

conhecendo o quão gratificante é trabalhar nessa área. 
 
 
 
 

LUAN MARCELO BATISTA  154 
 
Sou candidato a reeleição ao cargo do Conselho Tutelas, onde 
estou como Conselheiro Tutelar a 3 anos e 7 meses com 
dedicação exclusiva na garantia do direito e segurança da 
criança e adolescente. Durante os 3 anos como Conselheiro 
participei de diversas políticas de atendimento a criança e 
adolescente sendo elas, capacitações, comissões e Conselhos 

como CONSEG e Comissão da Criança e do Adolescente da OAB e me tornei facilitador após 
realizar curso pelo CEJUC.  
 
 
 
 

LUANA PATRICIA BANISKY   155 
 
Formação: Tecnólogo em Processos Gerenciais; Técnico em 
Gestão Pública; Magistério; Serviço Social 3º ano. Funcionária 
pública aproximadamente a 24 anos, 16 anos de experiência na 
área administrativa no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 5 anos de experiência em outros 
Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SOS Criança, Dep.de Assuntos Comunitários, Mercado da Família),2 anos e 6 meses na área 
administrativa do Conselho Tutelar Leste.  
 
 



 

LUCI MARA NADOLNY  156 
 
Trabalho há 7 anos e meio como Conselheira Tutelar em Ponta 
Grossa. Estou cursando 2º ano de Serviço Social na 
Unicesumar. Auxiliei na escola por 5 anos, onde meus filhos 
estudaram; Participei de diversas capacitações de 
enfrentamento de Crianças e Adolescentes, na proteção 
integral. Sou residente de Ponta Grossa, nasci e continuo até 

hoje, mesmo endereço. Tive muitas experiências durante os 7 anos e meio, situações graves e hoje 
me sinto muito preparada para continuar meu trabalho. Através deste, Venho solicitar o voto de 
confiança de todos. 
 
 
 

LUCIANE PFEIFFER DE ALMEIDDA 157 
 
Graduação:  Letras – Português – Inglês.Especialista em 
Literatura, trabalhando a quinze anos com crianças e 
adolescentes, conhecendo seus direitos e necessidades, venho 
com o intuito de fortalecer o Conselho Tutelar. 
 
 
 

 
 
 

MAIRA MARTINS DE HOLLEBEM  158 
 
Graduação: Bacharel em Direito. Trabalhei em Carambeí na 
Prefeitura na área de habitação, fazendo implantação de 
moradias ecológicas e projeto de ressocialização com famílias 
carentes em área de risco. Voluntária como professora de 
capoeira no Município de Reserva, com aproximadamente 130 
crianças e adolescentes. Trabalhei no CREAS-POP fazendo 

atendimento e encaminhamento para famílias para toda a Rede. Trabalho na SMCSP aonde 
realizamos palestras para as escolas Municipais, sobre vários temas como: álcool, drogas, famílias, 
entre outros. 
 
 

MARILDA APARECIDA MARCONDES AMARAL  159 
 
Graduação em Pedagogia; Pós Graduação em 
Neuropsicopedagogia; Formação de Docentes(magistério). 
Experiência Profissional: CEI Santo Antônio atuando 9 anos – 
primeiramente na função de Auxiliar de Professora e 05 anos 
como Professora Regente planejando e preparando aulas, 
mediando o conhecimento de acordo com a necessidade de 
cada um envolvendo o lúdico sempre, pois com a brincadeira o 

aprender se torna mais prazeroso e o desenvolvimento ocorre integral e gradativamente 
 
 
 



MICHELI WLODARSKI KERNISKE    160 
 
Tenho 23 anos, formada em Pedagogia pela UEPG. 
Experiências Profissionais: SEPAM, MARISTA/SANTA 
MONICA, CMEI LEONIDES DEGRAF, ESCOLA ZAIR 
SANTOS NASCIMENTO, CMEI ROMEU, CMEI LUIS 
PEREIRA CARDOSO. Atualmente trabalho com Educação 
Especial. Acredito na aproximação do CMDCA e as escolas, 
pois é nas escolas que estão inseridas nossas crianças e 

adolescentes. Candidata pela primeira vez. Acredito que com a educação e projetos sociais é 
possível mudar a história de crianças e adolescentes através de muito trabalho e projetos, esses 
que os envolvam, valorize-os e os tirem da margem da nossa sociedade. 
 
 

MICHELLE BREN      161 
 
Acadêmica em Pedagogia, experiência na área da Educação 
como Auxiliar de Apoio a inclusão em escolas da rede 
municipal. Atualmente trabalho como professora de projetos. 
 
 
 
 

 
 

MICHELLY   BOHATCH MARKOWCZ   162 
 
Atualmente Conselheira Tutelar no município; Historiadora 
pela UEPG, com artigo publicado recentemente a Revista 
Ateliê da história/2019, com tema que trata a presença dos 
indígenas kaingang em Ponta Grossa-PR. Palestrante infanto-
juvenil e adultos com temas relevantes como Sistema de 
garantia de Direitos, Tipificação de violência, entre outros. 
Certificada em mediação e conciliação através do Círculo de 

construção de Paz- Justiça Restaurativa. Agraciada duas vezes com moção de aplauso pela 
Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo trabalho enquanto Conselheira Tutelar. Participação em 
Congressos e Seminários direcionados aos atores da rede de Proteção, buscando aprimorar o 
atendimento as crianças e adolescentes. 
 
 

MIRIAN APARECIDA AMARAL  163 
 
Acadêmica na Unicesumar em Serviço Social, estagiária na 
área da Infância e Adolescente, Coordenadora e voluntária 
em um grupo de apoio a família no bairro onde resido. 
 
 
 
 

 
 
 



 

MOISES FIGUEIREDO GOMES  164 
 
Atualmente estou Conselheiro Tutelar. Licenciado em 
Filosofia e um período em Letras/Libras pela faculdade 
Sant’Ana, atualmente cursando Psicologia na mesma 
Faculdade. Desde 1993 trabalho com crianças e 
adolescentes, sendo que um ano fui coordenador da Escola 
Agrícola de Matelândia-PR. e um ano coordenador do 
Instituto Piamarta em União da Vitória –PR. 

 
 
 

PATRICIA C. DOS SANTOS RADKOWSKI     165 
 
Atualmente Conselheira Tutelar, atuo na área de proteção de 
garantia de direitos da Criança e do Adolescente, participei de 
várias capacitações continuadas e estou apta para continuar 
este trabalho. Objetivo de continuar exercendo as funções, 
zelando e garantindo direitos e tirando crianças e 
adolescentes da situação de risco e vulnerabilidade. 
 

 
 

PATRICA DO ROCIO MALKUT DE ALMEIDA       166 
 
Servente escolar na Secretaria Municipal de Educação na 
cidade de Ponta Grossa há 6 anos, sou mãe de três filhos, dou 
aula bíblica para crianças de 7 à 12 anos, no exercício de 
minha funções trabalho com ética, responsabilidade, respeito, 
transparência, zelando sempre pela dignidade humana. 
 
 

 
 

PATRÍCIA MAYER   167 
 
Psicóloga, pós graduada em Pedagogia humanista, atuei 
como Conselheira Tutelar de 2014 à 2016. Psicóloga por 3 
anos em Ivaí, na Casa lar Anjo da Guarda e na Proteção Social 
Especial, atuando na defesa das pessoas que tiveram seus 
direitos violados, especialmente crianças e adolescentes que 
foram negligenciados, sofreram maus tratos, abusos. 
 
 

 



 

PATRICIA TABORDA GALVÃO    168  

 
Tenho 21 anos, resido em Ponta Grossa há mais de10 anos. 
Formação e graduação em Licenciatura em Pedagogia. 
Trabalho com crianças e adolescentes há 5 anos. Acredito 
que o Conselho Tutelar precisa de pessoas dispostas e 
comprometidas a fazer o seu melhor para zelar pelos direitos 
da criança e doa adolescentes, e afirmo que eu estou disposta 
a fazer o melhor para isso seja efetivado. 

 
 

 

PIER ANGELI SCHILA 169 
 
Formada em Administração com Pós-Graduação em Gestão 
Empresarial. Trabalhei como Advogado Dr. Davi D de Antero 
o qual fazia provas para concursos na área de Administração. 
Trabalhei na Madalozzo Corretora de Seguros por 7 anos. 
Presto serviços voluntários em duas casas Assistenciais, 
Francisco de Assis (SEFAN) e Messe de Amor (AMA).No 
SEFAN dou evangelização a quase 20 anos, onde trabalhei 

com adolescentes por 6 anos e atualmente com crianças. Na Messe de Amor, trabalho com 
crianças carentes de 8 a 12 anos. 
 
 

RAFAELA ZAZE CAMARGO   170 
 
Casada,29 anos nascida em Ponta Grossa, Conselheira 
Tutelar há um mandato. Bacharel em Direito. Meus objetivos 
junto ao Conselho Tutelar são garantir os direitos ás crianças e 
adolescentes. 
 
 
 

 
 
 

RONALDO GOMES DE OLIVEIRA    171 
 
Formado em Administração de Empresas. Atualmente exerço 
a função de gerente geral em empresa de transporte. Atuei 
como Conselheiro Tutelar no Município de Mamoré -PR. 
Desenvolvi trabalhos no Rotary Ponta Grossa Sabará, sendo 
oficial de intercâmbio. Executei diversas atividades relevantes 
junto à comunidade do Rotary Internacional nos projetos 
desenvolvidos por jovens e no Rotary Sabará. 

 
 
 
 



ROSELI DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS 172 
 
Sou formada em Pedagogia, trabalhei com crianças de 0 a 12 
anos no Abrigo Aldeia da Criança Dr. Davi Federman há 15 
anos atrás, após trabalhei em escolas da prefeitura sendo 
CMEI (PSS) Escola Municipal onde exercia a função de Auxiliar 
de professor em projetos Mais Educação. Desta maneira quero 
exercer a função de Conselheira Tutelar para ajudar o 
Município de Ponta Grossa a zelar pelas crianças e 

adolescentes, nesse sentido estou à disposição para servir e auxiliar no sentido de proteção. 
 
 
 

ROSÉLIA DE LOURDES RIBEIRO  173 
 
Graduação: Políticas públicas pela UNICAMP, Professora, 
Economista (UEPG), Pós-Graduada em Políticas Públicas pela 
(UNICAMP). Conselheira na Educação e dos Direitos da Mulher. 
Militante nos movimentos sociais, buscando sempre pelo bem 
estar social das pessoas, principalmente de quem mais precisa 
das políticas públicas. Sendo, Conselheira Tutelar, zelarei pelos 

direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 
 

ROSEMERI HASS 174 
 
Assistente Social, 48 anos, formada pela UEPG. Experiência 
com crianças e adolescentes, dependência química e 
abordagem social. 
 
 
 

 
 

 

ROSENI CONCEIÇÃO MACHADO ANDRADE 175 

 
Cursando 3º Ano de Serviço Social: Instituição Unicesumar. 
Atividades realizadas: Agente Educacional 1 com crianças e 
adolescentes em escola. Participação de palestra e capacitação 
em Direitos da Criança e do Adolescente, operacional assíduo 
responsável sempre disposto para aperfeiçoamento, dedicação 
perfeição disposto ajudar trabalhar nas melhorias nos 

atendimentos em função dos Direitos e Defesas com crianças e adolescentes com ética 
profissional. Conto com o voto de todos. 
 
 
 
 
 
 



 

SAMANTHA APARECIDA GELBER 177 
 
Graduação: Comunicação Social – UNISECAL, cursei 
Magistério, Administração em Marketing e Propaganda e 
Teologia. Fiz vários trabalhos sociais envolvendo crianças e 
adolescentes. Atualmente sou produtora de um programa na TV. 
 
 

 
 
 

SILMARA DA SILVA  178 
 
Graduação: Bacharel em Ciências Econômicas-UEPG, 
Bacharel em Direito-UNISECAL, Licenciatura em Matemática-
FAFIBE. Professora na Rede Estadual de Ponta Grossa, 07 
anos de experiência na Educação. Perspectiva de ação, prestar 
serviço com Ética, cumprir corretamente as obrigações, garantir 
e promover os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Realizar um trabalho social eficaz. 
 
 
 

SILVANA SEVERO DA SILVA  179 
 
Sou formada em Magistério no Regente Feijó, Pedagogia na 
SECAL, Pós em Neuropsicopedagogia Institucional, comecei na 
área da Educação no 2º ano do Magistério. Hoje estou atuando 
como auxiliar na Instituição Lua Nova, trabalhei na Cidade dos 
Meninos como Educadora Social e Pedagogia Social. Amo 
trabalhar com crianças e adolescentes, pois acredito em um 

futuro melhor; por isso Deus envia pessoas certas para cada criança e adolescente. Hoje tento uma 
nova experiência, fazer a diferença como Conselheira. 
 
 

 

SILVANA ZDEBSKI LEMOS  180 
 
Atualmente Conselheira Tutelar no CT- Norte Candidata a 
recondução. Formada m Serviço Social pela UEPG. 
Trabalhando e zelando pelo efetivo cumprimento das garantias 
fundamentais das crianças e adolescentes do nosso município, 
sempre que seus direitos forem ameaçados ou tiverem direitos 
violados e, lutando ela efetivação por políticas públicas 
capazes de garantir desenvolvimento bio-psico-social das 

crianças e adolescentes. 
 
 
 
 



 

SIMONE APARECIDA SCHEIFER  181 
 
Sou formada em Administração na Faculdade União e Pos 
Graduada pela Faculdade Unopar. Trabalho na área 
administrativa do Conselho Tutelar a 2 anos, onde possui 
experiência na área da criança e do adolescente. Quero zelar 
pelo direitos da criança e do adolescente. 
 

 
 
 
 

SISSIONARA SANTOS JUSTUS PRIMOR         182 
 
Formada em Pedagogia e Direito, trabalhei 23 anos no Centro 
de educação Infantil 31 de Março. Sou candidata ao cargo de 
Conselheira Tutelar para Ponta Grossa, onde pretendo 
exercera função de forma responsável e dedicada para garantir 
a proteção integral das crianças e adolescentes da nossa 
cidade. 
 

 
 
 

TANIA MARA GONÇALVES    183 
 
Conselheira Tutelar há 3 anos e sete meses, cursando o 2º ano 
de Licenciatura em Ciências Biológicas na UEPG, participante do 
Comitê de Urgência(SAMU), trabalhei 4 anos como Agente 
Comunitário de Saúde na Região do Parque dos Pinheiros em 
Ponta Grossa, candidata à reeleição com objetivo de continuar 
zelando pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente na nossa cidade. 
 
 
 
 

TATIANA NUNES DA SILVA  184  
 
Tenho 35 anos, pontagrosensse, casada, mãe de 02 filhos, 
Professora há 10 anos atuando no Ensino Fundamental. Sou 
formada em Pedagogia e Pós Graduada em Psicopedagogia. 
Acredito que posso contribuir de forma responsável, significativa, 
afetiva e humana na proteção da criança e do adolescente, assim 
como tenho conduzido o meu trabalho como Educadora, tenho a 

plena convicção que posso desempenhar um excelente trabalho à frente do Conselho tutelar. 
 
 
 



TIAGO MARQUES DO CARMO 185 
 
Graduado em Serviço Social (UEPG) e membro da 
Coordenação do Núcleo do Conselho Regional de Serviço 
Social (NUCRESS PONTA GROSSA). Possuo experiência na 
área da Criança e Adolescente recentemente junto a Secretaria 
de Assistência Social (2010-2017) como Educador Social, 
atuando nos seguintes serviços: Serviço de Acolhimento 

Institucional; Acompanhamento de adolescente em cumprimento de Medidas Sócio Educativas, 
principalmente Liberdade Assistida; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Atuei 
como chefe da Divisão de Assessoria aos Conselho, inclusive Conselho Tutelares (2018), sendo 
que atualmente sou Ouvidor da Fundação de Assistência Social (FASPG). Desejo contar com seu 
apoio e confiança para garantir os Direitos das Crianças e Adolescentes. 
 
 

VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS CUNHA 186 
 
Academica de Serviço Social. Atualmente sou agente 
comunitário de Saúde. Atuo como voluntária na Pastoral da 
Criança, já realizei Serviço Voluntário na Instituição Jocum, 
faço parte de uma Ong que atua no combate à fome e 
assistência a moradores de rua de Ponta Grossa. Minha 
motivação para concorrer a essa vaga de realizar um trabalho 
redundante na sociedade e defender os direitos da Criança e 

Adolescente. Pretendo contribuir prestando um trabalho de qualidade e principalmente com muito 
amor e responsabilidade. Como futura Assistência Social busco também experiência na área de 
Criança e Adolescente, onde pretendo atuar depois de formada, auxiliando nas políticas públicas 
existentes e se possível auxiliar na elaboração de novas políticas. 
 
 
 
 

VANEI LIMA DE SOUZA  187 
 
Há mais de 10 anos trabalhando com projetos da família 
fortalecendo vínculos com muito amor e dedicação sempre 
ouvindo com muita paciência os problemas de cada um e 
direcionando da melhor maneira possível para que tudo no seu 
tempo se resolver bem. Trabalhando como Educador Social no 
Instituto João XXIII, Ministério Melhor Viver, Projeto Escrava 
Anastásia. 

 
 
 

VANESSA DE FÁTIMA MACHADO 188 
 
Formada em Pedagogia e pós-graduação em Ensino Lúdico. 
Sou professora há 4 anos no Colégio São Jorge de Ponta 
Grossa-PR. Trabalho com o Ensino Fundamental I de 1° ano a 
5° ano. Atualmente sou professora de 2° ano. 
 
 

 



 
 

 

VILMA DE FÁTIMA BORSUK MARTINS 189 
 
Trabalho a 7 anos como voluntária no CEI Sagrados Corações, 
localizado no Parque Nossa Senhora das Graças, atualmente 
estou como Presidente da Diretoria, ajudando nas promoções 
no bom andamento do CEI. Sou estudante de Direito, no 1º 
período e também faço parte do Programa Família Acolhedora, 
onde estou acolhendo uma criança de 1(um) ano e 6 (seis) 

meses. 
 
 
 


