DONIZETH APARECIDO DE ANDRADE – 43 ANOS
CANDIDATO Nº: 01
Área de atuação:
1º Conselho Tutelar de Jundiaí

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa e
na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Desde 1988 estou morando em Jundiaí, fui integrante da criação do grupo de
Jovens Tuva no Jardim São Camilo que até 2010 pode proporcionar uma vida
melhor para muitos jovens. Desenvolvo trabalho voluntário com a pastoral do
menor, da criança e pastoral da família. Neste período em que estou como
conselheiro juntamente com o colegiado fizemos trabalhos em parceria com
varias escolas entre elas: Marcos Gasparian – Centro José Silva Junior Jundiaí Mirim Candelário Hortolândia. Aparecida Merino Elias no Medeiros. Rafael de
Oliveira – Medeiros. Beatriz Blatiner Pupo Jardim Novo Horizonte. Também
Lutamos por melhorias nos três abrigos de acolhimento institucional no Município.
Casa Transitória 1 e 2 Casa de Nazaré. Trabalho para melhor condição de vida
para família de crianças da Casa da Fonte Varjão, Casa da Criança – Centro.
Centro de Convivência Dom Gaspar Centro de Convivência João de Deus –
Jardim Tarumã.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Quero ser Conselheiro Tutelar porque estou nesta Missão desde 2012 e durante
este período tive a oportunidade de defender e lutar pelos direitos de muitas
crianças e adolescentes, orientando e encaminhando tanto os menores quanto as
suas famílias aos serviços públicos e privados, restabelecendo direitos violados e
garantindo que outros direitos da criança adolescente e família não voltassem a
ser violados. Muitas ações foram possíveis neste mandato que estou em virtude
da criação do segundo conselho, agora com a criação do terceiro conselho tenho
plena certeza que poderei fazer muito mais, conto com a sua confiança e seu
voto. Meu conselho de atuação é o 1º Conselho Tutelar de Jundiaí situado a Rua
Petronilha Antunes 305, Próximo ao Terminal Central, estamos de portas abertas
para ouvir, orientar e encaminhar, venha fazer uma visita.

Email: ct1jundiaidonizeth@yahoo.com.br

