ANA CLAUDIA PELLAES MONDRAGÓN – 30 ANOS
CANDIDATA Nº: 07
Área de atuação:
DEFESA DE DIREITOS - Sou advogada, graduada pela Unianchieta, pós graduanda em Direito
Médico pela Faculdade de Medicina do ABC, atual Presidente do Conselho Tutelar I e candidata ao
quadriênio 2016-2019 para nova composição dos Conselhos Tutelares do Município de Jundiaí.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e na
proteção à vida de crianças e adolescentes:
Ainda na faculdade, trabalhei em um consultório de psiquiatria e psicanálise privado, onde absorvi
muita informação sobre saúde e os direitos relativos. Durante esse período de aproximadamente
04 (quatro) anos, tive acesso a crianças, adolescentes e adultos com deficiência mental e/ou
dependentes químicos em tratamento e aprendi que o envolvimento da família é algo essencial
para plena recuperação do indivíduo. Nos últimos anos de graduação, fui estagiária concursada da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Regional Jundiaí por 02 (dois) anos. Sob a
supervisão da Dra. Patrícia Malite Imperato, Defensora Pública, trabalhei na esfera da Infância e
Juventude nas áreas civil e criminal. Participei de audiência na Vara da Infância e Juventude,
elaborei defesas processuais, peticionei acerca de direitos suprimidos, analisava processos e
relatórios psicossociais estando familiarizada com a área. Já formada, durante um ano advoguei
nas áreas de Família e Sucessão, Criminal e Civil, Minha principal missão foi atuar em defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes, especialmente àqueles concernentes à vida, à saúde, à
liberdade e à educação. Eleita em 2012 para o assumir o mandato de 2012/2015 no Conselho
Tutelar I participei de cursos, fóruns, conferencias, debates, reuniões e encontros com a rede,
entidades e diversos outros setores que atendem a criança e adolescente, visando a garantia e
promoção de direitos. Realizei atendimentos na sede, atendi aos chamados do plantão noturno,
averiguei denúncias nos locais específicos e realizei visitas domiciliares quando necessárias.
Estive sempre disposta e trabalhando totalmente sob regime de exclusividade e dedicação as
causas do Conselho Tutelar e pretendo continuar firme e forte nesse propósito.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
...quero dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo feito. No Conselho Tutelar I, atendi
diversos casos, com demandas diferenciadas e posso dizer que aprendi muito nesses 03 (três)
anos. Sendo assim, pretendo nesses próximos 04 (quatro) anos, se for reeleita, aprimorar o meu
atendimento e o serviço em um todo, de forma a sanar as falhas hoje existentes. Base e
experiência em atendimentos e na efetiva solução de casos eu pude angariar. Tive contato com
pessoas experientes e muito iluminadas que contribuíram de forma considerável em todos os
casos e me ensinaram muito. Quero aproveitar essas alianças e parcerias formadas para ampliar o
campo de trabalho e beneficiar milhares de crianças e adolescentes munícipes de Jundiaí. Quero
ter a oportunidade de me eleger novamente para função de conselheira tutelar para continuar a me
dedicar com afinco à defesa dos direitos da criança e do adolescente, por meio de um trabalho
sério e dedicado que viabilize a atuação das entidades de atendimento e, com isso, promova o
desenvolvimento digno das crianças e adolescentes de Jundiaí a partir do respeito aos seus
direitos e garantias.

Email: anaclaudia_ctjundiai@yahoo.com.br

