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JUSTIFICATIVA - PDL 0006/2020 
Antônio Teixeira de Macedo Neto nasceu em Afonso Arinos/RJ, em 23 de fevereiro de 

1947, e é etnomusicólogo, historiador, jornalista e folclorista. É formado em Letras Neo-Latinas, 
ramo francês, pelas Faculdades Anchieta. Possui Pós-Graduações em Estética da Imagem 
pela Universidade de Guarulhos e em Comunicações e Artes pela Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São Paulo, e Doutorado em Ciências da Comunicação pela mesma 
instituição. É também membro da Academia Paulista de Música, ocupando a cadeira que tem 
como patrono Luciano Gallet. Foi professor em diversas instituições de ensino, assim como 
membro de diversas bancas examinadoras de mestrado e doutorado, assim como criador e 
diretor do Abraçaí Cultura e Arte, que há 44 anos se preocupa com a descentralização das 
atividades culturais nas ruas e praças públicas. Foi ainda Diretor Artístico do Revelando São 
Paulo, maior evento de cultura tradicional de São Paulo. 

Recebeu o Título de Cidadão Paulistano em 2003, pelo Decreto Legislativo nº 131, de 
20 de dezembro de 2003, de iniciativa do Vereador Augusto Campos. 

No entanto, não obstante já ter sido homenageado com o Título de Cidadão, se faz 
mister reconhecer não apenas sua qualidade enquanto verdadeiro munícipe de nossa Cidade, 
mas homenagear sua longa trajetória de pensador, articulador e produtor cultural em São 
Paulo, trabalhando para o enriquecimento de nosso Município por meio de aulas, eventos 
culturais, associações e estudos nos campos da música, das artes cênicas, da comunicação e 
da literatura. É evidente seu comprometimento com a vida cultural da cidade, o que mais do 
que justifica a concessão de Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São 
Paulo. 

Ante as razões apresentadas, a propositura está em termos de ser apreciada e 
aprovada por esta colenda Câmara. 
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