MARCOS ROBERTO HERNANDES – 39 ANOS
CANDIDATO Nº: 22
Área de atuação:
Conselheiro do Comad Jundiai a 4 anos , membro da Comissão de Prevenção
do uso de Drogas. Acompanho a 5 anos o Conselho da Pessoa com
Deficiência sempre participando de Comissões.Conselho de Pais de Escola
Estadual no Eloy Chaves durante 4 anos. Participado da Diretoria de
Associação de amigos de Bairro no Eloy Chaves por 4 anos

Descrição do trabalho ou engajamento social na defesa
e na proteção à vida de crianças e adolescentes:
Voluntario de Campanhas Municipais de Direito das Pessoas com Deficiência,
em escolas municipais. Voluntario da Associação Mata Ciliar, fazendo Visitas
Monitoradas a Escolas Estaduais e Municipais. Patrocinado eventos no Parque
da Cidade referente ao Dia das Crianças em 2010 \2011\2012 com doações de
doces e fazendo trabalho de monitor. Fazendo visitas nas comunidades e
Instituições de educação estaduais com referência a Prevenção do Uso de
Drogas. Tendo acompanhado em eventos esportivos e na Instituição onde
minha filha estuda e é assistida em todos os eventos participados.

Quero ser conselheiro(a) tutelar porque...
Sabendo da Necessidade de termos pessoas comprometidas com a Educação
e Prevenção dos mais variados temas entre eles uso de Drogas, acesso ao
Esporte, Educação, Lazer, Cultura e Saúde. Tendo a possibilidade de ser eu
um Conselheiro Tutelar acredito estar apto a exercer esta função por ter uma
grande empatia e o mais importante de tudo ter a convivência de uma filha
Cadeirante sabendo das dificuldades encontradas para a independência dela
pois muitos Pais não tem o conhecimento dos direitos e as possibilidades
dessas crianças a serem melhores aceitas tendo elas também este direito.
Convivendo com muitas pessoas , Mães sem acesso a Creche para seus filhos
ficarem enquanto estas trabalham , Muitos Pais que não acompanham a
Educação dos filhos em Escolas , e acabam deixando para Terceiros esta
Responsabilidade .Tenho ciência de ser um trabalho Árduo , mas me sinto
capaz e competente para ser Conselheiro Tutelar, Pois a Vocação de ser um
Conselheiro é o comprometimento com a causa e gostar do que faz.

Email: marcosrher@hotmail.com

