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JUSTIFICATIVA - PDL 0031/2016 
O presente PDL tem por objetivo conceder ao Sr. ADIEL FARES as honrarias: 

"Medalha Anchieta" e "Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" pela sua relevante 
contribuição à sociedade paulistana na área da saúde. 

A relevância pública dada à saúde declarada na CF tem o significado do destaque e 
proeminência da saúde entre tantas outras áreas e setores. Destaque-se que foram 
consideradas como de relevância pública tanto a saúde pública como os serviços privados de 
saúde. Segundo o economista Wilson Rezende da Silva, pesquisador da FGV-SP na área de 
saúde, uma população de 200 milhões, 80 milhões têm plano de saúde, a maior parte bancado 
pelas organizações em que trabalham, restam 120 milhões de dependentes do SUS, entre eles 
está uma parcela da população que ascendeu economicamente, sonha em escapar do serviço 
público. 

Para atender esse público sem acesso aos planos de saúde e exausto com a 
precariedade do SUS, o cardiologista paulistano Adiel Fares, foi o pioneiro de um modelo que 
ele chama de medicina humanizada, soube criar um vínculo médico-paciente e seguir critérios 
mínimos de qualidade, inspirados no médico de família, para enfrentar a incapacidade do SUS 
de prestar atendimento básico, e pode ser resumido em custo acessível, portfólio amplo de 
serviços para que o paciente resolva tudo no mesmo dia, médicos preparados e atenciosos, 
acesso por transporte público e conforto na espera. 

Com seu espirito inovador e empreendedor instalou uma clínica grande, bonita e 
aparelhada do tamanho e porte da estrutura que se assemelham às clínicas de bairros nobres 
de São Paulo em locais onde não passaria pela cabeça da maioria dos médicos; como 
Cachoeirinha, Largo Treze e o calçadão de Osasco que são nomes associados em São Paulo 
à periferia, foi assim que em 1988 no meio do comércio popular, próximo de terminal de ônibus 
e pólo de serviços para os moradores locais, fundou a Clínica Fares na Vila Nova 
Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, no agitado centro comercial do bairro. Fares dirige 
uma operação que mobiliza 150 médicos e 300 funcionários instalados em três imóveis que 
somam 4 mil metros quadrados. Funcionam ali 120 consultórios, laboratório, salas de exames 
de imagem, centro oftalmológico e outro de procedimentos estéticos e no mesmo formato foi 
repetido em uma unidade inaugurada em Santo Amaro. 

Diariamente, mais de 3 mil pessoas circulam pela unidade da Cachoeirinha para buscar 
atendimento em uma das 33 especialidades, de ginecologia a oncologia, onde Dr. Adiel Fares 
presta serviços de saúde ao alcance dos pacientes. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão 
paulistano; e neste sentido, pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação desse Projeto. 
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