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JUSTIFICATIVA - PL 0060/2018 
Descende do grupo familiar Abraham Garson (1844), casado com Clara, ambos de 

origem marroquina. Sol Peres (antes Sol Garson Medina), nasceu no Pará, Brasil, em 
13/08/1918, filha de lsaac Medina e Sultana Garson Medina. Foi para o Rio de Janeiro, com 2 
anos, onde viveu juntamente com seus pais e irmãos. 

Casou-se muito jovem com Henrique Hugo Peres, nascido em Bagdá que veio para o 
Brasil com 16 anos, naturalizando-se brasileiro. Sol Peres e Henrique Hugo Peres tiveram 3 
filhos, Manassês Wilson Peres, José lsaac Peres e Sultana Tânia Peres Kerlakian. 

Sol Peres estabeleceu fortes e definitivos laços com a Cidade de São Paulo, tendo seu 
filho, José lsaac Peres, promovido investimentos que transformaram bairros e a cidade, 
promovendo o empreendedorismo a livre iniciativa, e a geração de empregos e de renda a 
milhares de pessoas, sobretudo no segmento de shoppings e no segmento imobiliário de São 
Paulo, sendo responsável pela criação de diversos empreendimentos significativos, dentre eles 
o Shopping Ibirapuera, o MorumbiShopping, o Shopping Anália Franco, o Shopping Vila 
Olímpia, diversos prédios residenciais e corporativos. 

Sol Peres faleceu no dia 12 de março de 2009 aos 90 anos de idade, dedicou-se ao lar 
e a família, foi esposa dedicada e mãe fervorosa, de personalidade muito forte, exerceu forte 
influência sobre marido e filhos. 

Era muito querida por todos e dedicou-se a diversas instituições de caridade em nossa 
cidade, Sol Peres juntamente com Henrique Peres, lutaram muito, com muita dificuldade, já 
que possuíam poucos recursos, para dar uma excelente formação aos filhos. 

Assim sabendo que toda trajetória de sucesso é resultado de trabalho árduo aliado a 
um compromisso público e a princípios e valores familiares, para que a história de Sol Peres e 
sua família seja reconhecida como exemplo das possibilidades em prosperar que nossa cidade 
oferece, é que peço o apoio de meus pares a esta iniciativa. 
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