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No dia 21 de outubro de 2020, Celina Maria José de Oliveira faria 72 anos. 

Sua história de vida foi marcada pela sua dedicação na luta pela saúde pública. 

Desde muito jovem, Celina foi à luta. Foi uma das fundadoras do Movimento Popular 
de Saúde da Zona Leste, que implantou o conceito de participação popular em saúde - hoje 
considerado um dos pilares do SUS. Incansável, dedicou boa parte da sua vida profissional ao 
Conselho Municipal de Saúde, onde pôde compreender a realidade dos usuários e reparar 
injustiças. Com intuito de unir as diversas demandas da saúde, de regiões distintas da capital, 
Celina inovou, e foi uma das principais idealizadoras do União dos Movimentos Populares de 
Saúde de São Paulo. 

Sua luta começou lá pela segunda metade da década de 70, na periferia da Zona Leste 
da cidade de São Paulo, num pequeno grupo de mulheres que reivindicava um Centro de 
Saúde, vacinas para as crianças, médicos para o atendimento e participação do povo. Pediam 
a criação de conselho para o posto de saúde composto por membros da comunidade. A luta 
social cresceu, fazendo emergir, anos depois, um coletivo com visibilidade pública. No início 
dos anos 80, fez parte da eleição unificada de 18 Conselhos de Centros de Saúde, que elegeu 
centenas de conselheiros na sua região. Fez parte da organização do I Encontro dos 
Movimentos e Conselhos de Saúde da Zona Leste, quando foi criado o Movimento de Saúde 
da Zona Leste, histórico para a construção do SUS, o maior sistema público de saúde do 
mundo, criado pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Estavam assim instituídos em lei 
federal os Conselhos e as Conferências de Saúde. 

Celina atuou ativamente em todo esse processo. Participou de todas as Conferências 
Municipais de Saúde de São Paulo, como conselheira, ou como parte da equipe organizadora 
ou de apoio 

Foi Conselheira Municipal de Saúde de São Paulo, coordenadora da Comissão 
Executiva, e, a partir de 2003, passou a fazer parte do quadro de funcionários da Secretaria 
Geral do Conselho Municipal de Saúde, sempre em defesa da cidadania e dos direitos dos 
munícipes. Era conhecida por todos por sua história de luta, pela sua inteligência, humildade, 
alegria, empatia e carisma inigualáveis. 

Em 18 de julho de 2020, a Saúde Pública brasileira perdeu uma grande guerreira, 
vítima da COVID-19. Altruísta, empática, experiente e dedicada, Celina Maria José de Oliveira 
dedicou a sua vida ao SUS e à família que tanto amava. 

Sua partida deixou os corações de todos que a conheciam e admiravam inundados de 
tristeza. Sofremos uma grande perda. Sua história de vida e de luta em defesa de saúde de 
qualidade para todos tornam-se referências eternas. Celina jamais será esquecida. Vamos 
para sempre honrar seu nome e seu legado. Um legado de luta, de cidadania, de apoio ao 
SUS, ao controle social, e também de amor, amizade, delicadeza, sabedoria e fé. Que sua 
grandeza sempre seja inspiração para todos. 

Em tributo à sua vida, repleta de desafios, os quais foram enfrentados com dignidade e 
integridade, solicitamos a renomeação da UBS Jardim Bonifácio II, localizada na região onde 
Celina morou e sua família ainda reside, para UBS Celina Maria José de Oliveira." 

Em singela homenagem, 

Juliana Cardoso 
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