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PARECER Nº 2111/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 051/2013.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Nobre Vereadora Marta Costa, 
dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Paulistano a Sra. Rute Costa Sobrinha, 
e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A propositura encontra-se devidamente instruída com a anuência da homenageada, 
a qual é a atual presidente da Associação Beneficente e Cultural da Comunidade do 
Hospital das Clínicas.  
A Sra. Rute Costa Sobrinha, conhecida como Dona Rutinha, fundadora em 1995 da 
Associação Beneficente Cultural da Comunidade do Hospital das Clínicas (HC), tem 
formação de Técnica de Enfermagem e sempre foi ativista dos direitos de gênero. 
Em sua trajetória foi Presidente da Associação dos Servidores do HC e membro do 
Sindicato dos Funcionários e Servidores do Hospital das Clínicas da FMUSP 
(Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Natural do Maranhão, 
cidade de Pindaré Mirim, veio para a cidade de São Paulo há 40 anos e desde a 
década de setenta preocupa-se com a valorização das mulheres. No ano de 2006 
foi homenageada com o voto de Júbilo e Congratulações, por esta Câmara 
Municipal, pelo desprendimento, consideração e cordialidade nos serviços prestados 
à cidade de São Paulo.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, e pela 
importância do trabalho que a Sra. Rutinha desenvolve junto à sociedade, com 
ações de atendimento às pessoas que precisam, com distribuição de alimentos, 
roupas, cobertores e atenção a outras necessidades básicas do ser humano, a 
homenageada faz jus à outorga que se pretende conceder.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 09/10/2013  
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