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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo homenagear com o 
título de Cidadã Paulistana, a irmã Monique Marie Marthe Bougart, médica, nascida 
e graduada no Canadá, que desde o ano de 1994 reside na cidade de São Paulo e 
dedica-se ao atendimento médico de comunidades carentes.  
Motivada pela criação do Programa da Saúde da Família realizada pelo Ministério da 
Saúde no ano de 1994, a homenageada deixou o Canadá com o objetivo de auxiliar 
na implementação do referido programa em nosso País, atuando especificamente 
na cidade de São Paulo.  
O citado programa visa reorganizar a estratégia no modelo assistencial, levando a 
saúde para mais perto das famílias, atuando com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 
melhorando a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e paulistanos.  
No próximo ano a homenageada completará 20 (vinte) anos de dedicação ao 
atendimento médico em nossa cidade e 18 (dezoito) anos na Coordenação do 
Programa Saúde da Família no Hospital Santa Marcelina, que atualmente conta com 
225 (duzentas e vinte e cinco) equipes.  
Destaca-se ainda que a homenageada, mestre em epidemiologia pela Universidade 
Federal de São Paulo — UNIFESP, ocupa atualmente os cargos de Diretora Técnica, 
Coordenadora do Convênio e Coordenadora da Residência em MFC do Hospital 
Santa Marcelina, entidade filantrópica que desenvolve diversos projetos de 
responsabilidade social, tais como “Adote um Leito”,” Reintegrar”, “Casa de 
Emaús”, etc.  
Por fim, há que se mencionar o extenso currículo da homenageada, cujo inteiro teor 
segue anexo, que nunca deixou de aprimorar sua formação profissional, 
participando de dezenas de cursos, produções, publicações e participações em 
eventos congressos e feiras, visando não só aperfeiçoar sua atividade como 
compartilhar seu conhecimento.  
Assim, por todo exposto, resta cristalina a necessidade de se conceder o título de 
cidadã paulistana para a irmã Monique Marie Marthe Bougart, médica, religiosa, 
que por quase 20 (vinte anos) vem se dedicando ao atendimento médico em nossa 
Cidade.  
 


