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11 – Alessandro Mirachi 

Bacharel em Administração, estou em exercício como Conselheiro Tutelar desde 

2016, me aperfeiçoei realizando os seguintes Cursos: O Conselho Tutelar no 

Combate ao Trabalho Infantil, ministrado pela Escola Superior do Ministério 

Público da União; o Curso de Mediação, Conciliação Judicial e Justiça 

Restaurativa conforme Resolução do Conselho Nacional de Justiça; o Curso: As 

várias faces da violência contra a criança e o adolescente, ministrado pela UFPA; 

Curso do “SUPERA”, ministrado pela UNIFESP. 

12 – Allan Philippe Göpfert 

DeMolay há 14 anos, atuou em entidades voltadas à criança e ao adolescente; Se 

especializou, pela UTFPR, em Gestão Pública Municipal e, desde então, trabalha 

para construir um mundo mais justo e perfeito. Há 7 anos trabalha em uma 

entidade de defesa dos direitos e interesses da categoria representada, com vasta 

experiência na luta de garantias e condições dignas. Iniciou a 2ª graduação em 

Psicologia em 2017 e também o curso de Psicanálise, pensando no trabalho social 

com criança e adolescente. 

13 – Amandio/Professor Jesus 

Joseense, Professor da rede estadual por 10 anos, atuei por três anos na escola da 

família, voluntário da Cia Teatral J.C. da Catedral São Dimas, fui Professor da 

rede municipal/EFETI por dois anos, Biólogo, Pedagogo, Guia ambiental, 

Conciliador e Mediador pela EPMJ, fui Guarda mirim, Conselheiro suplente em 

2013, estou conselheiro no atual mandato eleito com apoio daqueles que confiam 

no meu trabalho atuando junto com a rede de proteção na garantia dos direitos 

das crianças e dos adolescentes conto ma suma vez com seu voto!        

14 – Aninha da Comunidade 

Atuante na Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, é Assistente Social 

formada pela Univap e especialista em Gestão Pública pela Universidade 

Metodista. Há 40 anos na Comunidade São Paulo Apóstolo, prestou diversos 

serviços às crianças e adolescentes através da FUNDHAS do Novo Horizonte e 

no FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE de São José dos Campos, sendo a 

coordenadora da CAMPANHA DO AGASALHO, BANCO DE ALIMENTOS e 

PADARIA ITINERANTE, além de ser Promotora Legal Popular.   
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Elaborou o projeto "Entra na roda você também", além de ser ativa no grupo 

dos Vicentinos, CEBs e Liturgia. 

15 – Paulinha Diniz 

Mãe de família, Pró – Vida, Assistente Social, Pós Graduada em Saúde Pública 

com ênfase na saúde da família, participação em diversas capacitações e palestras 

do município sobre criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, 

conhecimento do trabalho em rede no município para atendimento em diversos 

setores da criança e do adolescente em vulnerabilidade, palestrante sobre temas 

do direito da criança e adolescente, atua na UPA NORTE, experiência no 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência e/ou 

negligência, agente da Pastoral Familiar. 

16 – Professor Assis 

Atuo como Professor de Ensino Médio e Fundamental nas Redes Estadual e 

Municipal desde 2004. Licenciado e Bacharel Em Geografia - UNITAU – 

Especialização: Gestão Ambiental, Gestão Pública e Ciência E Tecnologia. 

Aperfeiçoamento em Cursos: Tecnologia e Projeto de Vida, Direitos Humanos e 

Mediação de Conflitos. Orientar familiares e especialistas no encaminhamento 

de ações para a formação saudável de nossa juventude. 

17 – Célia Souza 

Célia Aparecida de Souza, advogada, militante em entidades de defesa da criança 

e do adolescente, inclusive no PPCAM – Programa de Proteção à Criança 

Ameaçada de Morte. Atualmente é Conselheira Tutelar em São José dos Campos.  

18 – Douglas de Souza Soares  

É graduado em Relações Públicas pela CÁSPER LÍBERO, pós-graduado em 

Administração de Empresas pela FAAP e mestrado em Gestão e 

Desenvolvimento Regional pela UNITAU. Foi gestor de três unidades da 

Fundhas: Jardim São José II, Dom Bosco (Campo dos Alemães) e CTA. Foi 

escolhido como Coordenador do Conselho Tutelar em duas gestões (2013 e 2019). 

Há seis anos exerce o cargo de Conselheiro Tutelar, tendo sido eleito em 2013 e, 

graças ao bom trabalho realizado, foi reeleito em 2015. Nesse período, capacitou-

se cursando o treinamento de Mediação de Conflitos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 
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19 – Evelyn Sanches 

Sou Graduada em Direito pela Univap – Universidade do Vale do Paraíba. Na 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, exerci por 2 (dois) anos, atividades 

na área de Defesa de Direitos. No Fórum Trabalhista de São José dos Campos, 

trabalhei mais de 1(um) ano de forma voluntária. Na Secretaria de Relações do 

Trabalho, trabalhei no atendimento à população em políticas públicas da área. 

Possuo Curso Técnico em Informática pela Etec e Curso Técnico em Redes de 

Computadores pelo Senai. Atuei na Comunidade São Bento no Grupo de 

Coroinhas. Minha proposta é zelar pelos Direitos fundamentados no ECA. 

20 – Fabiana Loureiro 

Olá! Sou Fabiana Loureiro. Trabalho há muitos anos na área de assistência social. 

Em Paraibuna, fui Secretária do Bem-estar Social, Presidente do Fundo de 

Solidariedade e gestora do Bolsa Família. Instalei o Conselho Tutelar e a Casa 

Abrigo. Essa experiência foi lição de humildade e a vivência com a população um 

privilégio, pois pude ajudar na melhoria da sua qualidade de vida. Conheci 

dramas envolvendo crianças e adolescentes, muitas vezes decorrentes da falta de 

um lar estruturado. Isso sempre me sensibilizou e pretendo continuar atuando 

na área. Obrigada por ler este breve currículo. 

21- Dra. Gemima 

Dra. Gemima Ester, joseense, casada, cristã, voluntária em projetos sociais, 

atualmente advogada na área da Família com ênfase no Direito da Criança e do 

Adolescente, membra da comissão do Direito infanto-juvenil da OAB. Tenho 

como objetivo zelar pelos Diretos da família joseense e proteger a fragilidade das 

nossas crianças e dos nossos adolescentes, proporcionando a nossa sociedade 

qualidade e eficácia no serviço prestado, advinda do conhecimento adquirido 

através do exercício da advocacia. 

22 – Professora Iolene Lima 

Iolene Maria de Lima, Casada, mãe de 4 filhos, Pedagoga, Pós em Psicopedagogia 

e MBA em Gestão de Instituições Escolares, Palestrante em: Liderança, Educação 

com Princípios, Marketing Educacional, BNCC  e Gestão de Pessoas. É também 

mentora de diretores escolares pelo Brasil.  Consultora Educacional. Vice-

presidente Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Mais de 33 

anos em educação, já tendo sido:  Professora, Orientadora Educacional, 
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Coordenadora Pedagógica e Diretora de Escola. Como diretora, seu último 

trabalho foi no Colégio Inspire. 

23 – Professora Izabel 

Casada, 58 anos, professora formada em Pedagogia e pós-graduação em 

Psicopedagogia, mais de 20 anos de experiência profissional com crianças e 

adolescentes. Atua como Diretora Educacional Voluntária numa Obra Social que 

atende 312 crianças da educação infantil. Coordenou projetos, participa da equipe 

de captação de recursos na elaboração de projetos. Possui conhecimento de 

informática. Organizada, comunicativa, responsável e disposta a auxiliar o 

próximo em suas dificuldades. 

24- Juliana Lopes  

Juliana Lopes, nascida em SJC, professora, também formada em Terapia Familiar, 

atua a 20 anos em formação e gestão de programas de atenção a crianças e a 10 

anos com Orientação e acompanhamento familiar. Participação em congressos 

de liderança e gestão de pessoas e projetos no Brasil e exterior. 

25 – Klaus Pimenta 

Psicólogo há 15 anos. Coordenador do Conselho Tutelar entre os anos de 2009 e 

2010. Por todo serviço executado ao longo do mandato, principalmente em prol 

da educação e da boa relação familiar nas escolas, recebi uma Placa de 

Agradecimento - iniciativa dos Diretores e Professores das escolas públicas 

municipais. Passei em concurso público em 1º lugar e em prova de estágio 

também em 1º lugar. Funcionário Público Federal em 2011 e 2012. Pai de duas 

filhas. 

26 – Lilian Ramos 

Psicóloga Clínica, realizo atendimentos à crianças, adolescentes, atuando na 

recuperação do sujeito em sofrimento psíquico, auxiliando na reestruturação de 

seu bem estar biopsicossocial, na promoção da saúde. Na escola promovi 

atividades com os alunos, com o objetivo de criar empatia, demonstrar respeito 

às diferenças, aumento de autoestima, civilidade e habilidades sociais. Ocorreu 

orientação para projeto de vida, orientação profissional e trabalho sobre sonhos. 

Escrita de Monografia: As consequências psicológicas do abuso sexual em 

crianças e adolescentes. 
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27- Luiz Vila/Tutta 

Coordenador de CRAS e CREAS, colaborador da Assessoria de Políticas sobre 

Drogas, Conselheiro Titular nos Conselhos Municipais de Juventude, Assistência 

Social e de Atenção às Drogas (COMJUV, CMAS E COMAD), membro da 

comissão de trabalho do PETI (Programa de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil), coordenação da Coalizão São José dos Campos (Prevenção 

Anti-Drogas), Coordenador Pastoral da Sobriedade (SJC), Coordenador Técnico, 

Terapeuta/ Conselheiro em Dependência Química. 

28- Marajó 

Formado em História pela UNIVAP, Conselheiro Tutelar em exercício desde 

Junho de 2013, atuante na garantia de direitos da criança e do adolescente desde 

1998, trabalhou em diversas entidades como Projeto Aruaí, instrutor de capoeira 

na Fundação Casa, no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA) 

e em diversas escolas da rede pública e particular no “Projeto Capoeira nas 

Escolas”, visando desenvolver valores, tais como trabalho em equipe, respeito ao 

próximo e a autoestima dos alunos, foi coordenador do Conselho Tutelar em 

2015. 

29 – Marquinho Freire 

Casado, três filhos, Diretor da Diretoria Especializada em Crianças e Adolescente 

e Chefe da Divisão de Empregabilidade da Fundhas, entre 2013 e 2016, 

desenvolvendo ações e programas para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, entre eles o fortalecimento do Programa Aprendiz, a 

implantação dos cursos Pronatec e a implantação do Programa Fundhas Recruta 

reduzindo a fila de espera. Conselheiro do CMDCA no mesmo período 

participando da construção do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas e 

Plano Decenal. 

30 – Dani 

Formada em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, trabalhou 

durante 8 anos na Prefeitura de Guarulhos como professora de Educação Especial 

e em Sala de Recursos Multifuncionais. Atuou em projetos de alfabetização de 

crianças com dificuldade de aprendizagem. Atualmente trabalha como 

professora de Educação Infantil na Prefeitura de São José dos Campos. Antes de 

ingressar no Magistério trabalhou durante 15 anos na Área de Compras e 
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Licitações, atuando na Prefeitura Municipal de São José dos Campos e Fundação 

Hélio Augusto de Souza – Fundhas. 

31 – Maria Helena Vicente 

Pedagoga e Pós-Grau em Analista de Sistemas Conselheira Tutelar;  Docente no 

Colégio Técnico da Univap; Aconselhamento na rede pública e famíliar para 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente segundo o ECA; Participação 

atuante em Seminários e Fóruns da Educação; Participação atuante em pastorais 

com adolescentes e grupos de jovens; Conselheira do Cons.Est. da Condição 

Feminina; Assessora nas Secretarias de Relações do Trabalho e de Desenv.Social; 

Implementação, desenv. e execução de cursos profissionalizantes no Progr. 

Qualifica São José na PMSJC. 

32 – Neci Araújo/Neci Caetano 

Professora por 17 anos, Assistente Social, Conselheira Tutelar afastada das 

atividades, com experiência na luta de zelar pela defesa e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, membro do CONSEG-Leste, apoiadora dos Norte e 

Leste-ll, fui membro do CMS-Conselho Municipal de Segurança por 03 anos e 06 

meses, EX- Vice-presidente do FUNDEB. Peço seu voto, para continuar na luta 

como Conselheira Tutelar. 

33 – Paula Gonçalves Freire 

Graduação em Serviço Social pela UNIFESP. Experiência de 18 meses em 

programa do governo federal de desenvolvimento de pesquisa e ensino com 

prática no trabalho lúdico interdisciplinar com crianças hospitalizadas. 

Experiência de 12 meses com promoção de oficinas em escolas públicas, 

abordando temas de cunho social relacionados à educação, gênero, questões 

raciais, sexualidade e saúde. Participação em Congressos Acadêmicos, 

apresentação de trabalhos e contribuição na produção de artigos. 

34 - Rogério Bastos Vasconcelos 

Bacharel em Direito, casado, pai de 5  filhos e avô, atualmente sou Conselheiro 

em exercício e gostaria de contar com o apoio da população e dos profissionais 

da rede para dar continuidade a este trabalho que já exerço há 10 anos. Entendo 

que ainda há muito a ser feito em prol da criança e do adolescente, vítimas da 

violência e da vulnerabilidade social, com o fortalecimento do trabalho 
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articulado com outros serviços e setores, assim como, auxiliando na elaboração 

de políticas públicas eficazes com base em minha experiência. 

35 – Rosangela da Conseg Leste 

Psicóloga autônoma, Formada pela FIOCRUZ/RJ na Prática e Teoria dos 

Conselhos Tutelares, Conselheira Tutelar de 2009 a 2013, atuei como Professora 

do Estado, Proprietária de Escola Infantil, Atual Presidente do CONSEG Leste, 

Membro do Conselho Municipal de Segurança Pública e CONSEG ESCOLAR 

(cargos voluntários). Vou trabalhar com muita responsabilidade e seriedade 

junto à comunidade e Escolas, para colaborar na resolução dos problemas 

existentes. 

36 - Sônia Gomide Priante 

Casada,62 anos mãe de um jovem , católica , psicóloga a 25 anos , fui conselheira 

tutelar 2010-2013 atendendo na região Central , Leste e Norte fui voluntária no 

instituto de psicologia crescendo por 5 anos participo da casa do idoso centro 

como conselheira tutelar atuarei para que o  E.C.A seja cumprido. 

37- Professora Thelma Barzan  

Professora aposentada pela PMSJC, Mestre em Educação, Psicopedagoga e 

Facilitadora de Práticas Restaurativas. Voluntária no Ministério Infantil da Igreja 

Bola de Neve. Fui Orientadora Educacional nas Emefs Jacyra V. Baracho e Maria 

Ofélia V. Pedrosa, onde atuei junto a crianças, adolescentes e suas famílias. Nesse 

trabalho vi a fragilidade das famílias e necessidade de ações preventiva e efetiva 

junto as crianças e adolescentes. Como Conselheira Tutelar quero contribuir 

ainda mais com as famílias, cuidando e fazendo valer os direitos e deveres 

estabelecidos no ECA. 

38 -  Vanessa Mesquita  

Atuação na Proteção Social Básica com pessoas idosas, crianças e adolescentes e 

seus familiares, COAL. CERTIFICADO: Bacharel em Serviço Social.Relatórios, 

laudos e pareceres jurídicos sociais. Seminários: Prevenção e combate à violência 

familiar e ao feminicídio. A família como espaço de contradição: da proteção ao 

ato de violação dos direitos. Os desafios do Conselho Tutelar e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Os desafios da Política de Assistência Social. Ação 
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Social Hospital GACC. Cadastro voluntário NF Paulista – COAL. Projeto com 

crianças e adolescentes. 

39 – Verônica Araújo 

Verônica Araújo, 44 anos, formada em Pedagogia, trabalhou como Agente 

Educadora Soacial por 07 anos, atuando na Ronda Social com população em 

situação de rua e atendendo também a denúncias de criança e adolescente em 

vulnerabilidade, prestando apoio ao serviço e ao Conselho Tutelar. Trabalhou no 

Abrigo feminino por 04 anos e meio também como Educadora Social, acolhendo 

adolescentes em situação de risco. Atualmente é Professora na Educação Infantil 

da Prefeitura de São José dos Campos.  

40 – Wellington/Well da Fundhas 

OBJETIVOS: Atuar como conselheiro tutelar e colaborar com equipes de 

trabalho. FORMAÇÃO ACADÊMICA: Graduação em Psicologia – Conclusão em 

2018 - Faculdades Educacional Anhanguera de São José dos Campos - SP. 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS: Fundação de atendimento à criança e ao 

adolescente Hélio Augusto de Souza – Fundhas em São José dos Campos-SP - 19 

anos. 

 

 

 

 

 

 


