DANIELE PRADO PEDROSO MORASSUTI – 39 ANOS
CANDIDATA Nº: 26
Área de atuação:
Atuo como advogada, através do Convênio Defensoria Pública e OAB/SP, junto a Vara
da Infância e Juventude no resguardo dos direitos das crianças e adolescentes,
principalmente com relação a educação escolar, medicamentos e recolocação em novo
convívio familiar.

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e na
proteção à vida de crianças e adolescentes:
Há 20 (vinte) anos faço trabalhos voluntários numa instituição sem fins lucrativos, o
Centro Espírita Fraternidade. Participo, semanal, da Evangelização Infantil, como
evangelizadora. Na evangelização as crianças e adolescentes recebem os estudos do
Evangelho de Jesus, a luz da Doutrina Espírita, através de estórias, músicas, teatro.
Faço também um trabalho voluntário semanal, numa clínica de Repouso para Idoso,
onde a equipe leva o amor e o consolo através da leitura dos ensinamentos de Jesus.
Todo os trabalhos voluntários tem embasamento nos princípios morais cristãos,
visando a socialização das crianças, adolescentes e idosos, sempre com amor e
carinho.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Poderei, durante os 04 anos que virão, exemplificar e aprimorar os ensinamentos e
princípios que aprendi em família. Com certeza, será uma grande oportunidade de
aprender e ensinar de tudo um pouco, inclusive a prática de Lei de Amor, Justiça e
Caridade. Sei que a família é a célula da sociedade e, sendo Conselheira Tutelar,
poderei ajudar as demais famílias com valores e princípios morais que adquiri e,
continuo adquirindo junto a minha família. Poderei, sem dúvidas, unir a teoria
(legislação pátria vigente) que resguarda os direitos das crianças e adolescentes junto
prática dos valores e princípios que norteiam a nossa sociedade, sem perder a
essência familiar: amor, respeito, caridade e bom convívio. Será uma experiência única
de aprendizado e melhora pessoal. Estarei ajudando e, sem dúvida, sendo ajudada.

Email: dappm@hotmail.com

