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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

 

 

 

Institui a “MEDALHA GILSON DE CÁSSIA CARVALHO” em São 

José dos Campos.  

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O SEGUINTE DECRETO 

LEGISLATIVO:  

 

   Art. 1º Fica instituída a “MEDALHA GILSON DE CÁSSIA CARVALHO” a ser outorgada a 

pessoas que tenham comprovadamente desempenhado grandes serviços em prol da saúde em São 

José dos Campos. 

 

    Art. 2º A homenagem será conferida pela Câmara Municipal, proposta por qualquer um 

dos seus vereadores, mediante aprovação no Plenário, acompanhada de justificativa e curriculum vitae.  

 

   Art. 3º A Medalha será confeccionada em latão nobre e possuirá, de um lado, o Brasão do 

Município com a inscrição “Câmara Municipal de São José dos Campos”, e no verso “Medalha Gilson de 

Cássia Carvalho”. 

 

    Art. 4º A medalha será acompanhada por um diploma assinado pelos integrantes da mesa 

diretora.  

 

   Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

   Plenário “Mário Scholz”, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Dra. Angela 

Vereadora – PT 
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Justificativa 

 

   Gilson de Cássia Marques de Carvalho, Mineiro de Campanha, foi um medico 

pediatra e especialista em saúde pública, conhecido por ter sido um dos idealizadores do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

   Dr. Gilson foi Secretário Municipal de Saúde de São José dos Campos (88-92), 

Secretário Nacional de Assistência à Saúde no Ministério da Saúde, consultor do Conasems 

(Conselho Nacional de Secretários de Saúde), professor da Faculdade de Medicina de Taubaté 

e, como convidado, em várias outras instituições públicas e privadas. 

 

   Destacou-se no cenário nacional pelo debate sobre a implantação e gestão do 

SUS (Sistema Único de Saúde), defendendo a participação social no controle e na formulação 

das políticas públicas na área, principalmente no financiamento da rede pública. 

 

   Faleceu em 3 de julho de 2015, deixando um legado de amor e dedicação à 

saúde pública, lutando até os últimos dias da sua vida pela defesa de um sistema de saúde 

universal, público e gratuito. 

 

   Diante disso, nada mais justo que homenagear aqueles que, imubuídos dos ideais 

do Dr. Gilson, se dediquem ao desenvolvimento da saúde no município de São José dos 

Campos, razão pela qual conto com o apoio dos meus nobres pares para a  aprovação do 

presente projeto. 

 

   Plenário “Mário Scholz”, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Dra. Angela 

Vereadora – PT 
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