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Natural de Pindaré Mirim - Maranhão, filha de Domingos Soares da Costa e Helena 
Lima Costa, solteira, Rute Costa Sobrinha ou Dona Rutinha veio a 40 anos de pau 
de arara do Maranhão para a cidade de São Paulo, juntamente com a família - 
desprovida de recursos e condições - e 3 tias.  
Rute Costa Sobrinho era funcionária do HC e participou de vários eventos e criou - 
junto com um grupo de trabalho - literalmente uma briga (década de 70) sobre os 
direitos de gênero no Hospital das Clínicas...  
A partir de então, teve a ideia de criar a Associação Beneficente do Cultural da 
Comunidade do Hospital das Clínicas (a qual é fundadora) em 1995.  
A título de curiosidade, Dna. Rutinha, sozinha, após muita discussão com o - à 
época - superintendente dos HC que não queria o nome do Hospital das Clínicas em 
consonância com a Associação, conseguiu esta vitória e hoje a fantástica 
Associação Beneficente Cultural do Hospital das Clínicas realiza um trabalho de 
destaque em toda a cidade de São Paulo.  
Dna. Rutinha se tornou, Técnica em Enfermagem do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, Presidente da Associação do Hospital das Clínicas, Membro do Sindicado do 
Hospital das Clínicas e Presidente da Associação Beneficente Cultural da 
Comunidade do Hospital das Clínicas.  
O serviço prestado por essa mulher é de grande utilidade pública para a cidade de 
São Paulo, pois além de demonstrar o valor humano dos munícipes desta cidade, 
também colabora para de situar todo um corpo social dentro da própria sociedade 
com uma visão solidária, o leva a um pensamento maior, ou seja, a questão 
espiritual/social.  
É assim que Rute Costa Sobrinha - A Dna. Rutinha - tem se portado. Os serviços 
por ela prestado aos munícipes, de certa forma, poderiam até passar 
desapercebidos pelo próprio modo de agir da Dna. Rutinha, sempre quieta e 
perseverante, mas um olhar um pouco mais direcionado, nem diria mais atento, 
uma visão um pouco mais aguçada, demonstrará e evidenciará a essencialidade de 
seu trabalho com a grandeza de suas atitudes no que se refere ao regaste de vidas, 
socorro espiritual e por que não dizer, a readaptação dos marginalizados à 
sociedade, fazendo-os cidadãos dignos de respeitar e serem respeitados.  
Por todos os motivos acima expostos - e outros tantos que também o poderiam ser 
neste Projeto de Decreto Legislativo - solicito aos meus nobres pares que aprovem 
este, enaltecendo cada vez mais a necessidade de se evidenciar à sociedade a 
grandeza de atitude de membros que a compõem e que nos servem de exemplo 
para atitudes contemporâneas e futuras que valorizam e enaltecem a cidadania.  
 


