ESTADO DA EAHIA

M UNICIPAL DE ATAGOINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGTSTATIVO N9. OO2/L9.
,,CONCEDE

TíTUtO DE CIDADÃ ALAGOINHENSE A
SRA. MARIA RENATA TETES FORTATEZA DA
SITVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alagoinhas, combinado
com a Resolução np.264/O3, Aprova, Promulga e manda publicar o seguinte,
DECRETO LEGISTATIVO:

Art. 1e - Fica concedido o Título de Cidadã Alagoinhense a Senhora MARIA
RENATA TELES FORTALEZA DA SILVA, Psicóloga e atual Comandante da
Guarda Civil Municipal (GCM), pelos relevantes serviços prestados ao nosso
M

unicípio.

Art. 2e

-

No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de

Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Único

-

Será encaminhado expediente

ciência deste Decreto Legislativo

e,

a homenageada,

dando

posteriormente, convite para

recebimento do Título Honorífico.

Art.3e - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Art.4e - Revogam-se

as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2019.

Raimunda Neire
Vereadora autora.
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Autobiografia

-

Maria Renata Teles Fortaleza da Silva

Maria Renata Teles Fortaleza da Silva, nasceu na cidade de Feira de Santana justamente
no dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 1977.' Filha

de Francisco Paulino da Silva Fortaleza e Germana Teles Fortaleza, tiveram outros
quatro filhos. Quando ainda moravam no estado do Piauí nasceram Francisca Fortali:r:

Francisco Fortaleza

e Ana Teles; posteriormente se mudaram para o

estado

tlt:

Pernambuco onde nasceu Roberto Fortaleza. Procurando uma melhora de vida se
mudaram novamente, dessa vez para o estado da Bahia, mais especificamente para a
cidade de Feira de Santana, local onde se inicia a minha história de vida'
e
Na cidade de Feira de Santana tive uma infância felize marcada por muitas aventuras
área de
brincadeiras, o curioso é que a maioria das brincadeiras eram voltadas para a
que já estava
segurança pública. Polícia e Ladráo era o que eu mais gostava, acho

prevendo meu futuro.
Estuclei em escola pública do Ensino Funclamental ao Ensino Médio,

foi na escola qtrL'

aprendi a amar outra profissão que eu ainda nem sonhava em ter, que é a psicolo-Uí'i
pois foi com metls colegas de escola através de conselhos, diálogos, ouvia muittrs

firme e forte para
problemas, principalmente separação de pais, mas eu estava sempre
poder ajudar no que for Preciso.
quem tive um
Casada com Silverlan Paulino da Silva desde 4 agosto de 2003, com
chamado Jamim

filho

suriel ForÍaleza, nascido em 19 de julho de2005 ,além desse filho

que na verdade é meu
amado, tive a honra de ter outro filho , Danilo Silvio Fortaleza,
desgrudou mais de mim e
sobrinho que eu cuidava desde de criança, cuidei e depois não
muito
hoje és um homem casado , constituiu uma família linda e tenho

eu dele ,

,

orgulho de dizer que ele é meu filho

.

Em 2004 fui incentivada por meu irmáo Roberto Fortaleza, para prestar

concursrr

morar em outra
público em outra cidade , no início eu pensei em desistir , pois teria que
você não pode desistir '
cidade .mas como toda famí|ia te apoia, inclusive o marido ,
no certame da
tem que ter é mais força pra lutar e foi o que fiz , estudei e passei
Guarda

Civil Municipal

de Alagoinhas'

pois Deus me presenteou zI
Em 2005 sabia que seria um ano de muitas realizações ,
seria no mesmo
maior dadiva que é ser máe , só náo esperava que minha convocaçáo

:
-

mês que meu filho iria nascer , no meu primeiro dia de trabalho ao invés de eu let ui
meu

kit Guarda , eu levei meu enxoval , pois

a qualquer hora poderia nascer.

Nos primeiros anos morando em Alagoinhas, tive muitas dificuldades, porém me fez
crescer e me tornar essa mulher que sou , aguerrida e que não desiste dos sonhos , logo

como cheguei , tive que me habituar nas idas
, quase todos os dias e de moto , cansei de

e vindas de Feira de Santana a

Alagoinhas

viajar a noite ou na chuva ,pois náo poderia

faltar o serviço ou retornando para ver filho que ainda amamentava.
Com toda essa dificuldade, tive que tomar uma decisão, morar definitivo nessa cidade
maravilhosa, mas como? se meu marido trabalhava em Feira de Santana e emprego

foi ai que Deus me iluminou e quando estava passando pela rrr;,
Dantas Bião , percebi que o SAMU estava com o Processo Seletivo , e que ele cumpnri

estava tão difícil,

todos os requisitos , fiz a inscriçáo , meu marido passou e viemos morar em definitivo.

Em meados de 2009, quando a família já estava toda adaptada, me sentia um vazio, algo
estava faltando em minha vida, não estava feliz por completa, queria contribuir nrais em

meu trabalho , além de preencher meus horários vagos e que fosse satisfatório , que
estivesse

por amor , foi assim que iniciei

Santíssimo Sacramento

o

curso de Psicologia na Faculdade

.

O início do Curso foi muito desafiador, novos conhecirnentos, novos amigos e nov()s
problemas, o que eu ganhava junto com o meu marido não dava para arcar com u.
despesas de casa e a faculdade, teve semestre que meu marido teve que vender atír

moto para pagar as mensalidades outro semestre

foi

lr

pago através de empréstimos

bancários, mas enfim, com muita dificuldade conseguir me formar, mais um sonho
realizado!
C) lermino da faculdade expandiu meu horizonte, a busca de me capacitar, de buscar

novos conhecimentos virou um hobby em minha vida , então fiz uma pós-graduação eni
Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Faculdade Regional de Filosofia , Ciência

e

lrtras de Candeias, Estou cursando outra pós em Segurança Pública. Além disso , me
tornei Psicóloga credenciada pela Polícia Federal , fui responsável pela formação cill
Núcleo de Atenção Básica Psicológica da GCM , participei da formação do projero

clo

Ministério da Justiça para compra da corporação e integro o Comitê Interinstitucional

clu

Segurança Pública ( CISP) e tenho um maior orgulho de ser uma das idealizadoras do
projeto Patrulha Maria da Penha em Alagoinhas

,

que além de garantir o comprimentu

t

?

das medidas protetivas para mulheres vítimas de violência ,também desenvolve
atividades para prevenir e coibir a violência contra mulher.

Nunca em meus melhores sonhos, iria imaginar que essa cidade que foi nomeada

pi^,

Rui Barbosa de Pórtico de Ouro do Sertão Baiano seria minha fortaleza, seria o meu iri,
,que me acolheu de braços abertos, e que depois te ter me ofertado tantas coisas boas ao

longo da vida

,

teria ainda grandes surpresas pela frente

, pois bem e tinha mais

surpresa sim! e em meados de setembro de 2018 recebi com muito orgulho o convite

do Prefeito Municipal Joaquim Belarmino Neto , para ser a Comandante da Guarda

Civil Municipal. Hoje eu me sinto realizada, muito emocionada em receber o título
Cidadã Alagoinhense

,

de

mas sei que ainda tenho muito a conquistar, meu caminho

é

longo , sei que terei outras dificuldades , mas aprendi buscar o sucesso com muito
empenho , humildade, esforço e principalmente com o apoio da minha família e amigos.

Concluo essa etapa da minha vida com o versículo de 2 Timóteo 7:8 , " Combati o btiir.
combate, acabei a carreira, guardei a fé".

