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Nascida em 6 de setembro de 1967, na Santa Casa de São José dos Campos, 

Renata Mantovani é filha de Reinaldo e Raquel Mantovani.  

Na infância, estudou no colégio Olavo Bilac, morando por muitos anos no Edifício 

Samambaia, na Avenida Ademar de Barros, na qual, à época, ainda era possível 

observar-se pessoas andando tranquilamente de patins.  

Em 1983, seu pai foi trabalhar em SP e a família mudou-se para a Capital.  

Renata Mantovani decidiu cursar Enfermagem após seu irmão, aos 17 anos, 

sofrer um acidente automobilístico em São José e permanecer internado por um 

,longo tempo na Santa Casa.  

Assim, graduou-se em Enfermagem pela UNIFESP, cursando a seguir, 

Especialização em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal na USP, bem como 

vários outros cursos, até concluir Mestrado em Ciências da Saúde, pela 

UNIFESP.  

Casada com Fernando Pedrosa de Campos, ainda em São Paulo, teve 3 filhos, 

André, Caio e Júlia. 

Em 2006, o casal decidiu criar os filhos em uma cidade mais acolhedora e segura 

e em dezembro do mesmo ano, a família mudou-se para São José, retornando 

à cidade natal e ao convívio mais próximo com parentes e amigos. 

Em janeiro de 2007, começou a trabalhar no Hospital Municipal, instituição na 

qual desenvolveu lastro profissional de excelência, como enfermeira, assim 

como, no controle de Infecção e na assunção do cargo de gerente de 

enfermagem.  

Na atualidade, Renata Mantovani é Diretora de Enfermagem de uma equipe com 

mais de 1.000 colaboradores, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, 

profissionais estes, muito engajados e que fazem a diferença no dia a dia do 

hospital. 

Em suas próprias palavras, Renata Mantovani declara: “Eu e minha família 

fizemos de São José nosso lar... encontrei na minha profissão e neste hospital 

meu propósito de vida”. 

Pelo exposto, contamos com a adesão dos Nobres Pares à aprovação desta 

propositura, a qual é centrada no intrínseco interesse público incidente sobre o 

reconhecimento de personalidades públicas que muito contribuíram para a 

identidade e desenvolvimento de nossa Cidade, como Renata Mantovani, pelos 

exemplares serviços profissionais, na área da Enfermagem, prestados ao longo 

de anos no Município. 


