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JUSTIFICATIVA - PL 0602/2018 
A proposição apresentada visa denominar a Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Ema 

- Dr. Fuad Kassab. 

A proposta pelo viés da constitucionalidade e da legalidade está totalmente amparada 
pela Lei 14.454/2007 de denominações da cidade de São Paulo, em seu artigo 7º que define 
que: 

Art.7º 

"Os próprios municipais, especialmente quando neles se localizam repartições e 
serviços públicos, poderão ser denominados com nomes de personalidades nacionais ou 
estrangeiras, atendidas as seguintes condições: 

I - que a personalidade a ser homenageada seja pessoa já falecida: 

II - que não exista outro próprio municipal com o nome da personalidade que se 
pretende homenagear: 

III - que a proposta contenha uma justificativa que inclua a biografia de quem se 
pretende homenagear e a relação de suas obras e ações meritórias e relevantes; 

IV - que se utilize exclusivamente a língua nacional, exceto quando referente a nomes 
próprios de brasileiros de origem estrangeira ou para homenagear personalidades 
reconhecidas por terem prestado relevantes serviços ao Município, ao Brasil ou à Humanidade. 
Parágrafo único. Só poderão ser homenageadas, com seus nomes denominando próprios 
municipais, personalidades que tenham prestado importantes serviços à Humanidade, à Pátria, 
à Sociedade ou à Comunidade e, neste caso, que possua vínculos com o logradouro, com a 
repartição ou o serviço nele instalado ou com a população circunvizinha. (GRIFOS NOSSOS) 

Em consonância com o parágrafo único do art. 7º da referida lei o Dr. FUAD KASSAB 
nasceu no Bairro do Tatuapé. Em 03 de Outubro de 1925. Filho de Salomão José Kassab e de 
Luiza David Kassab e teve toda a sua atuação clínica e médica na Vila Ema, Vila Prudente e 
região. 

FUAD KASSAB (1925-2014) - Médico poliglota com grande atuação na Vila Ema, Vila 
Prudente e região foi um exímio e experiente médico brasileiro. 

Filho de libanês começou a trabalhar aos sete anos após o pai perder tudo com a 
quebra da Bolsa em 1929. Carregava pacotes numa tipografia e ali começou a trabalhar, 
nascendo assim o interesse pelos livros e pela cultura que o acompanharam durante toda a 
vida de Médico. 

Cursou medicina na UFPR (Federal do Paraná), onde conheceu Nádima, mas, no 
segundo ano de curso, conseguiu ser transferido para a USP. O anel de formatura foi feito com 
o ouro das obturações da mãe, já que os pais passavam por dificuldades. 

Formou-se Médico em 1951 pela Faculdade de Medicina da USP, especializou-se em 
Ginecologia e Obstetrícia e em Clínica Médica. Casou-se em 1953 com a Dra. Nádima Nehemy 
Kassab, também Médica Cardiologista formada pela Escola Paulista de Medicina em 1952. 

Para decidir onde abrir o primeiro consultório, o casal de médicos Fuad e Nádima usou 
uma estratégia peculiar, foram a um ponto de ônibus, embarcaram no primeiro coletivo que 
passou e desceram no final da linha. Era lá que iriam se instalar. 



Em 1953 instalou-se na Vila Prudente, bairro onde nasceram (6) dos seus 8 filhos. 
Desde o começo houve uma identificação com o Bairro e rapidamente o consultório tinha um 
enorme movimento. À época, as condições de saúde e saneamento básico da cidade eram 
muito inferiores e o conhecimento da população também era mínimo. O Dr. Fuad não só 
cuidava da saúde como ensinava os pacientes essas noções, desde como preparar 
mamadeiras, até como cuidar das noções de higiene no domicílio e das finanças familiares. 

Na região da Vila Ema próximo a Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, Fuad 
trabalhou por quase meio século e ali cuidou de seus pais, filhos e netos, criando fortes 
vínculos com os moradores. 

Os descendentes de russos e lituanos que vivem na Vila Prudente lhe ensinaram o 
básico das duas línguas, mas Fuad também falava fluentemente árabe, espanhol, italiano, 
francês, inglês e alemão, além do português. 

Fuad era reconhecido e procurado, por diagnosticar até os casos mais difíceis sem o 
auxílio de exames, raros há décadas. 

Filas enormes se formavam à porta do consultório à procura da cura, de um conselho 
ou simplesmente de conforto. Sua preocupação com o ganho era secundária, sabia que o 
pagamento justo viria se exercesse a Profissão com a dedicação necessária. Era comum 
atender pacientes gratuitamente e até comprar medicação para aqueles que não podiam fazê-
lo. 

Ali exerceu a Medicina durante 48 anos, no mais alto nível até o ano de 2001, quando 
se aposentou passando a 3 de seus filhos a difícil a tarefa de substituí-lo, deixando ao Bairro 
um legado de bondade e caridade que certamente jamais será esquecido. 

Diante do exposto, e pelos motivos apresentados solicito a especial atenção dos 
nobres parlamentares na aprovação da presente medida que visa denominar o próprio 
municipal na região, concedendo uma grande e justa homenagem denominando como UBS 
VILA EMA - DR FUAD KASSAB. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/11/2018, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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