
cÂunRn MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO OO7/2022.

,.CONCEDE TíTUUO DE CIDADÃ
ALAGOINHENSE A SRA. STELEYJANES
GALDINO RODRIGUES, E DA OUTRAS
PROVTDÊNCIAS".

A Cânrara 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 no. 264103, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1o - Fica concedido o Título de Cidadã Alagoinhense a Senhora
STELEYJANES GALDINO RODRIGUES, Psicóloga e Serviclora
Pública Municipal Efetiva

Art. 2o - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de
Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Unico - §erá ericaminhado expediente a homenageada, dantjo
ciência cjeste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para
recebimento do Título Honorífico.

ste Decreto Legislativo entra ern vigor na data da sua publicação

çÕes em contrário.

agosto de 2022.
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Vereador autor.
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JUSTIFICATIVA

A hornenageacla nesta propositura, nasceu em Minas Gerais, no município de

Mantena, aos 26 dias clo mês clc junho; Irilha do Senhor João Galdino da Silva

e cla Seúora E,ster Caldino l{oclrigues, primogênita do casal, tem dois irmãos:

Stanleydiones Galdino Rodrigues F. Machado e Staynless Galdino Rodrigues;

Divorciacla e mãe de um linclo rnenino de 08 anos, F lávio Oliveira Cardoso

Júnior.

Veio para Alagoinhas em dezembro de 2001, por ter sido selecionada para dar

início à reÍbrma psiquiátrica em Alagoinhas, após o fechamento do Hospital

Psiquiátrico. Logo em marÇo de 2002 começou suas atividades enquanto

profissional de Psicologia na Pastoral do Mcnor, por quase cinco anos, onde

dava suporte nos serviços olerecidos pela Instituição; cursos

profissionalizantes, oficinas cle artes, abrigo provisorio, equipe de rua,

educaclores e 1bi criaclora, jr"rnto à Assistente Sooial, do Projeto PAF -
Programa de Atenção à lramília.

Vale ressaltar sua extensa e inlensa atuação profissional em Alagoinhas:
Psicologa da UIl do t{ospiterl clas Cllínicas cle Alagoinhas - HCA, por oito
anos e meio: Docente cla Faculdade UNIRB, por sc'te anos e meio nos cursos

de: Direito, EnÍ'ermagem, Psicologia, Nutrição, liducação Física, Fisioterapia;
Docente da Faculdade Santo Antônio por uln semestre no curso de

Enfermagem; Psicóloga Clínica nos espaços das clínicas CEM, Intotus,
Harmonic Kids e atualmente no Instituto Flumanus; Atuou ainda como Vice
Cloorclenaclora G'lI (Crupo cle'l'rabalho clo lnterior clo Conselho l{egional cle'

Psicologia) representando «-r Corrselho em Alagoirúas; Presidenta do Conselho
Municipal de Saúde, por dois Lrnos. no períoCo 2018 e 2019, presidindo e

conduzindo, junto aos Conselheiros, a Cor-rÍbrência Municipal de Saúde em

20lg.Steleyjanes é profissional ef'etiva na Prefêitura Municipal de Alagoinhas,
sua trajetória, desde que foi empossada, fui marcada por inumeros desafios, a

exemplo da sua ida, a pedido cjo então preÍ'eito, para a Secretaria Municipal de

Assistência Social (SlrMAS), cincle atuou até ir para a Secretaria Municipal de

Saude (SESAU), setor ao cluitl havia realizado o C'oncurso. Na SEMAS deu

suporte ao Programa AABTJ (lonrr,rnidade e ao Conselho'futelar, contribuindo
para processo seletivo c'capacitação dos mc:stnos, depois assumiu por dois
anos a Diretoria de Inclusão e Promoção Social, sendo, na sua gestão,
implantado o primeiro CIRAS em Nova Brasília, o Primeiro Agente Jovem
com três núcleos, a expansão clo Progralna dc Erradicação do lrabalho
Inlàntil- Pl.:'l'1, corl três espaços, o estudo c pro.icçaio do CILAS quilomb.ila c

in"rplantação do Centro de l{clcrência Ispccializado dc Assistência Social -



CREAS, quando, em março cle 2007, assumiu sua Çoordenação, sendo a

primeira ioorcl.'nadora clo se'rviço que, na época, atendia crianças e

àdul.r..ntes vítimas clc: abuscl e ou exploração sexual e suas respectivas

fàmílias. Em janeiro <ic- 2009, ate abril de 2018, foi a primeira Psicologa do

SAE/C'IA (Sêrviço de Atenclimento Especializado/ Centro de Testagem e

Aconselhamento), trabalhanclo com todas as I'ISs, principalmente HIV/AIDS'

dando suporte psicologico elos pacientes que realizavam a profilaxia em

situaçõcs clc Aciclentcs Iliologicos c toclo tipo dc violência Sexual (abuso,

cxploraçào, cstLtpro) corn toclas as I;aixas lltárias e Cênero, além de educação

continuada com a rede, claras especiÍicas, empresas, além do C'IA Itinerante'

Em maio cle 2018 foi translerid a para o Hospital Maternidade Dr. João Carlos

Meireles Paolilo, assumindo a Coordenação do Setor, onde permanece até o

momento, realizando inúmeras atividades com toda equipe no cuidado c

supofie à saucle mental clas gestantes, puérperas e lamiliares' F-ez parte tla

Cómissão de profissionais de Psicologia que compunham o Grupo de Pesquisa

e trstuclo para a elaborarção clo Projeto de Lei que versava sobre a carga horária

dos psicoiogos em Alagoinhas. Criou o Projeto. Levando Atbto no setor cle

psicàlogia Ja Maternidãde. Atualmente presicle a C'omissão de Profissionais

Etbtivos da Matemidade.Steleyjanes é psicologa, formada pela lJniversidade

clo ltio Doce - UNIVALE - MG - 2001; Especialisra em Psicologia hospitalar

pela Fiscola Bahiana cle Meclicirra e Saude Publica, EBMSP. Salvador' 2004;

irspecialista em Obesiclacle e F)margrecimento. Universidade Veiga de

Almeida, tlVA/RJ, Rio De.laneiro. 2006; Mestre em Educação e

Contemporaneiclade. Univelsiclacle do E,stad<l da Bahia, UNEB, Salvador'

Aluna l,ispecial. 2008; Doutorancla em Educação. L.lniversidacl Catolica cle

Santa Fé, UCSF, Argentina (trancado); Especializando em Sexualidade e

Psicologia - Iiaveni. Um atrclanlento;

E,specializando em Parentalidade Materno Infantil. Em andamento'Diante de

toáa essa trajetoria, entrega, cleclicação e contribuição fundamental e efetiva

para o nosso município é que, rnerecidamente, propomos o reconhecirnento e

àprovação, pelos meus parcs, através deste título - de toclo o trabalho

desenvolviclo e uma vicia colocacla à disposição do interesse público de

Alagoinhas - pela Sra. Stelcyjancs Galdino Rodrigucs, já que, a mesma, reside

clesde 2001 em ltosso rnunicípitl e atua, ativamente na área de saúde e

assistência social de nossa ciclacle, de Í-orma clestacada, conforme a sua

biografi a, efetiv amente, comprova.
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cÂruanR MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUST|çA E REDAçÃO FINAL AO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO NO OO7I2O22.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos

ao Projeto de Decreto Legislativo no 00712022, dê autoria do

Vereador Francisco Thor de Ninha, que "Concede título de cidadã
alagoinhense a Sra. Steleyjanes Galdino Rodrigues, e dá outras
providências", opina pela sua tramitação devido a sua

constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das Gomis 08 de dezembro de 2022.

Ver. - Presidente

Ver. Jorge

Ver.

a Gonçalves Relator

- Membro.
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