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MaiÍiPorã,

Vice Pres idente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que

Dispõe sobre a denominação da sede do CÁPS AD de Mairiporã - "Terezinha Medeiros
Pinho".

Na certeza de que o mesmo merecerá parecer favorável de vossas excelências,
no sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente,

DORIEDSON ILVA FREITAS
Veread or
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As Suas Excelências os Senhores.
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPO

,DI,P-MIMC

Nobres Pares,

Câmara fuí-unicipaf [e fuf.atnporã
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Nobres Pares,

Terezinha Medeiros Pinho nasceu em Presidente Dutra, interior do Maranhão e se

mudou para a cidade de São Paulo em 1982, como muitos imigrantes nordestinos ao seu

tempo, em busca de melhores condições de vida. Mudou-se para Brasília com sua família em

1998, ocasião em que cursou o primeiro curso de Serviço Social da cidade, na Faculdade

Garcia Silveira - FAGS, idealizado pelos profissionais mais respeitados do meio-acadêmico

da Universidade de Brasília e extremamente modemo, considerado, até hoje, um curso à

frente de sua época.

Durante seu estágio profissional e desenvolvimento de pesquisa científica, Têrezinha

atuou na Secretaria de Ação Social do Município de Planaltina - GO, trabalhando na inclusão

social com famílias em situação de vulnerabilidade e educação ambiental e também junto ao

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMR), na conscientização dos

direitos de cidadania de crianças e adolescentes e seus respectivos familiares.

Obteve notâ máxima em seu trabalho de conclusão de curso, estâbelecendo diretriz
fundamental através da análise do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, diretriz esta

que seria aproveitada na regulamentação do Sistema Único de Assistência Social.

Retomando ao Estado de São Paulo em 2004, foi aprovada em diversos concursos,

tanto em autarquias estaduais como o Hospital do Servidor e a Fundação Casa, mas também

municipais, no cargo de Assistente Social em unidade de saúde na Prefeitura de São Paulo e,

ainda, na Prefeitura de Mairiporã, tendo escolhido esta última para exercer suas atividades

profissionais e, ainda, como cidade onde estabeleceria seu domicílio,

Adotando Mairiporã como sua cidade, lugar em que exerceu cidadania e militância,
Têrezinha dedicou-se à melhoria da rede de atenção psicossocial do município, em especial

o Centro de Atenção Psicossocial CAPS - I JORGE LUIS, que durante seus mais de l0 anos

de dedicação evoluiu de um serviço que atendia 30 pacientes para um serviço que atende

mais de 240 usuários de saúde mental. Para além das mudanças quantitativas, sob sua gestão,

o CAPS tomou-se referência para centenas de pacientes e familiares, muitos dos quais

sofreram anos com o estigma e a história manicomial em tomo do Hospital Psiquiátrico do
Juquery.

Dotada de conhecimento e experiência inquestionáveis na área da saúde mental e da
ref,orma psiquiátrica, mas também de um amor imensurável por cada pessoa que conhecia,
Terezinha, de forma corajosa, auxiliou as famílias e os usuários a romperem as barreiras do
preconceito e da sociedade contra a doença mental, implementando verdadeiro serviço de
promoção da cidadania na cidade de Mairiporã, seja na obtenção de direito ao transporte,
documentos, trabalho, educação ou saúde, seja no constante esforço para que a comunidade
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conhecesse o trabalho do CAPS e convivesse com seus frequentadores, de forma a aceitar

aqueles que pelo passado manicomial, eram absolutamente segregados.

Através de sua vontade incansável de transbordar os muros do serviço de saúde, a

cidade de Mairiporã viu nascer o Bloco de Carnaval Maluco Beleza, o ato-caminhada da Luta

Antimanicomial, a Festa Junina do CAPS e diversas outras formas de estar na cidade que

transgrediam o lugar historicamente dedicado à loucura. Também foi a responsável pela

parceria com a Secretaria de Esportes do Município para levar o futebol de seus usuários para

torneios da região e até mesmo para o campeonato Intercaps, realizado em Campinas, onde

participam serviços de saúde mental de todo o Estado de São Paulo.

Ao resgate das trajetórias de cidadania e subjetividade de seus pacientes, Terezinha

serviu até o fim de seus dias, tendo deixado um legado de muito amor e dedicação por seus

queridos usuários. Foi a articuladora de histórias inúmeras de vínculos recuperados e

transformações de vidas marcadas pelo adoecimento. Resgatou pacientes da rua e de

manicômios. Acolheu famílias em sofrimento, ensinou a conviver e cuidar. \(u pacientes

voltarem a falar depois de anos sem proferir uma palavra, a pegar ônibus depois de meses

sem sair de casa, a trabalhar, quando ninguém mais achava que era possível. Viu seus usuários

voltarem a ser os cuidadores de suas famílias, ao invés de só sujeitos que recebiam cuidados.

Nesse processo, ganhou o respeito e a admiração dos servidores com quem teve oportunidade

de cruzar o caminho e dos profissionais de toda a região de saúde.

Por seu legado de valor insondável para o Município de Mairiporã, pelo respeito e amor
incondicional de seus usuários, familiares e colegas de trabalho, proponho agora a
homenagem merecida de ter seu nome etemizado no Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas do município, para que sua memória inspire o cuidado sem preconceito, a
simplicidade de quem sabe que o acolhimento é a melhor forma de tratar e, também, que o

vínculo resgata e cuida. Assim, que o CAPS - AD Terezinha Medeiros Pinho seja reflexo do
que era sua homenageada, aquela que, uma vez conhecida, fazia com que as pessoas nunca
mais fossem as mesmas.

Plenário "27 de Março", 6 de março de 2018.
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PROJETO DE LEI N" IIO DE 2OI8

Dispõe sobre a denominação da sede do
CÁPS AD de Mairiporã - "Terezinha
Medeiros Pinho".

(Aglqjs: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂnrlnq. MUNICIpAL or M.qJnIpoRÃ ApRovA:

Art.2o O curriculum vitâe e o atestado de obito da homenageada ficam fazendo
partes integrantes desta lei.

AÍ. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março",6 de março de 2018.

DORIEDSON VA FREITAS
Vereador

/I)I P,MIMC

Art. 1' Fica denominada de "TEREZINHA MEDEIROS PINHO" a sede do
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Antidrogas, localizada na Rua lpiranga, no

399, Centro, neste município.
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I _ RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a

matéria em tela que denomina a sede do CAPS AD de Mairiporã.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental
constitucional, podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de l9 de nr o de 2018

Antonio
Relato

e
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÂO

Parecer ao Projeto de Lei n' 110/2018, dispõe sobre a denominação da sede do CAPS
AD de Mairiporã - "Terezinha Medeiros Pinho".
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COMISSAO pERMANENTE DE JUSTICA. I-nctsllcÀo r RnnacÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 19 de março
de 2018, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela

aprovação do Projeto de Lei n" 110/2018. Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente
Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores
Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Manoel Ricardo Ruiz e Valdeci
Femandes-

Plenário "27 de de março de 2019.

Anton

Presid te
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Mano Ruiz
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A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e

orçamentário se encontra em condições de receber parecer favorável.

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que
obste a sua tramitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei no

I 10/201 8.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o meu parecer

Pleniirio "2T de março",20 de março de 2018

Dr. ca
^
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Parecer ao Projeto de Lei n' 110/2018, dispõe sobre a denominação da sede do CAPS
AD de Mairiporã - "Tereziúa Medeiros Pinho".

l-Rpllróruo

matéria em tera denominand"?J;:"Í3"J^?"Ji§"âtrii,[:,*: 
s,va Freitas propõe a

II. VOTO DO RELATOR
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A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 20 de março de 2018,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei n" l10/2018. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão
final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores:
Doriedson Antonio da Silva Freiras, Dr. Ricardo Vieira da Silva e Wilson Rogerio
Rondina

Plenario "27 de março",2O de março de 2018.

Doriedson An Freitas
Pres ente

Wilson Rogerio Rondina
Vice-Presidente

Dr ca Silv

/Jâpc

Estafo fe Sao Qaufo
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO
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Terezinha Medeiros Pinho nasceu em Presidente Dutra, interior do Maranhão e se mudou
para a cidade de São Paulo em 1-982, como muitos imigrantes nordestinos de seu tempo, em busca
de melhores condições de vida. Mudou-se para Brasília com sua família em 1998, ocasião em que

cursou o primeiro curso de Serviço Social da cidade, na Faculdade Garcia Silveira - FAGS, idealizado
pelos profissionais mais respeitados do meio-acadêmico da Universidade de Brasília e

extremamente moderno, considerado, até hoje, um curso a frente de sua época.

Durante seu estágio profissional e desenvolvimento de pesquisa científica, Terezinha atuou
na Secretaria de Ação Social do Município de Planaltina - GO, trabalhando na inclusão social com

famílias em situaçâo de vulnerabilidade e educação ambiental e também junto ao Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMR), na conscientização dos direitos de cidadania de

crianças e adolescentes e seus respectivos familiares.

Obteve nota máxima em seu trabalho de conclusão de curso, estabelecendo diretriz
fundamental através da análise do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, diretriz esta que

seria incorporada na regulamentação do Sistema Único de Assistência Social.

Retornando ao Estado de São Paulo em 2004, foi aprovada em diversos concursos, tanto em

autarquiãs estaduais como o Hospital do Servidor e a Fundação Casa, mas também municipais, no

cargo de Assistente Social em unidade de saúde na Prefeitura de São Paulo e, ainda, na Prefeitura de

Mairiporã, tendo escolhido esta última para exercer suas atividades pronssionais e, ainda, como

cidade onde estabeleceria seu domicílio.

Adotando Mairiporã como sua cidade, lugar em que exerceu cidadania e militância, Terezinha

dedicou-se à melhoria da rede de atenção psicossocial do município, em especial o Centro de

Atenção Psicossocial CAPS - I JORGE LUIS, que durante seus mais de 10 anos de dedicação evoluiu

de um serviço que atendia 30 pacientes pâra um serviço que atende mais de 240 usuários de saúde

mental. Parâ além das mudanças quantitativas, sob sua gestão, o CAPS tornou-se referência para

centenas de pacientes e familiares, muitos dos quais sofreram anos com o estigma e a história
manicomial em torno do Hospital Psiquiátrico do luquery.

Dotada de conhecimento e experiência inquestionáveis na área da Saúde Mental e da

Reformâ Psiquiátrica, mas também de um amor imensurável por cada pessoa que conhecia,

Terezinha, de forma corajosa, auxiliou as famÍlias e os usuários a romperem às barreiras do

preconceito e da sociedade contra a doença mental, implementando verdadeiro serviço de

promoçâo da cidadania na cidade de Mairiporã, seja na obtenção de direito ao transporte,

documentos, trabalho, educaçâo ou saúde, seia no constante esforço para que a comunidade
conhecesse o trabalho do CAPS e convivesse com seus frequentadores, de forma a aceitar aqueles

que pelo passado manicomial eram absolutamente segregados.

Através de sua vontade incansável de transbordar os muros do serviço de saúde, a cidade de

Mairiporã viu nascer o Bloco de Carnaval Maluco Beleza, o ato-caminhada da Lutâ Antimanicomial,

a Festa Junina do CAPS e diversas outras formas de estar na cidade que transgrediam o lugar

historicamente dedicado à loucura. Também, foi a responsável pela parceria com a Secretâria de

Esportes do Município para levar o futebol de seus usuários para torneios da região e até mesmo
para o campeonato lntercaps, realizado em Campinas, onde participam serviços de saúde mental de

todo o Estado de São Paulo.
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Ao resgate das trajetórias de cidadania e subjetividade de seus pacientes, Terezinha serviu
até o fim de seus dias, tendo deixado um legado de muito âmor e dedicação por seus queridos
usuários. Foi a articuladora de histórias inúmeras de vÍnculos recuperados e transformações de
vidas marcadas pelo adoecimento. Resgatou pacientes da rua e de manicômios. Acolheu famílias em
sofrimento, ensinou a conviver e cuidax Viu pacientes voltarem a íalar depois de anos sem proferir
uma palavra, a pegar ônibus depois de meses sem sair de casa, a trabalhai quando ninguém mais
achava que era possível. Viu seus usuários voltarem a ser os cuidadores de suas familias, ao invés de
só sujeitos que recebiam cuidados. Nesse processo, ganhou o respeito e a admiração dos servidores
com quem teve oportunidade de cruzar o caminho e dos profissionais de toda a região de saúde.

Por seu legado de valor insondável para o Município de Mairiporã, pelo respeito e amor
incondicional de seus usuários, familiares e colegas de trabalho, recebe agora a homenagem

merecida de ter seu nome eternizado no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do

município, para que sua memória inspire o cuidado sem preconceito, a simplicidade de quem sabe

que o acolhimento é a melhor forma de tratar e, também, que o vínculo resgata e cuida, Assim, que o

CAPS - AD Terezinha Medeiros Pinho seja reflexo do que era sua homenageada, aquela que, uma vez

conhecida, fazia com que as pessoas nunca mais fossem as mesmas.
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) Projeto de Emenda à Lei Orgtuica do Município
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) Projeto de Lei Ordinríria
) Projeto de Decreto Legislativo
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) Substitutivo

) Emenda Aditiva
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) Emenda Substitutiva
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( )Rejeitado o Veto
( )Maatido o Veto
( ) outro 
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Câmara lví-unictpat íe %atnpora

Esta[o [e São ?aufo

Oficio n' 13312018

Mairiporã,21 de março de 2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 7'Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE
LEI N" I 10/2018, que Dispõe sobre a denominação da sede do CÁPS ÁD de Maíriporã -
"Tere zinha Medei ros P inho".

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo
legal, transmitimosJhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

}I-.\R

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Pre leitura Municipal de Mairiporã

SANTOSANTO

DLP/
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Câmara 9Víunictpat [e 9VÍ-affipora
Estafo [e Sao cPaufo

Dispõe sobre a denominação da sede do
CAPS AD de Mairiporã - "Terezinha
Medeiros Pinho".

(Autoria: Yereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CÃMARAMUNICIPAL nT ualRlponÃ APRoVoU:

Art. l" Fica denominada de "TEREZINHÁ MEDEIROS PINHO" a sede do
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Antidrogas, localizada na Rua Ipiranga, no

399, Centro, neste município.

Art. 2o O curriculum vitae e o atestado de óbito da homenageada Íicam fazendo
partes integrantes desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicagão, revogadas as
disposições em contrário.

Plenário "27 de Março",21 de março de 2018.

DIRE v

NIAR o O RIB O SANTOS
iden

ANT
r

T

zu ARD SSIAS BARBOSA C A ES
Sec tário 2 cretário

*

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N'IIO DE 2OI8
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PREFEITUBÂ MUNICIPAL DE II.&IBIPOBÂ
ESTÁDO DE SÁO PÁULO

Ofício n" 011/2018

Seúor Presidente,

ANTONIO SHIGUEYTJKI AIA

Mairiporã, 28 de março de 20i 8.

Por ordem do Seúor Prefeito Municipal,

CYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das

Leis Complementares nos 409 e 410/2018, Leis nos 3.750,3.751,3.753,3.754,3.755,

3.756 e3.75712018, para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

ROSELI ES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

A Sua Excelência MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã 
.,,

Mairiporã - SP.
-14-./..1

Danieh Líal Pisanescnr . .. ^
Oficial LegtstaL''"

.lll1 s l;cr Í
anrbÍ/SATNI


