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PARECER CONJUNTO N° 1341/2019  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, 
dispõe sobre a concessão das honrarias Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade 
de São Paulo ao Sr. Pedro Abarca, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo. 

Segundo justificativa do autor, o homenageado trata-se de um ilustre escritor e 
historiador do bairro do Tatuapé. Pedro Abarca nasceu no Brás no ano de 1931, filho de um 
comerciante de sacaria de juta para exportação de café. Hoje, aos 87 anos, aposentado, ele 
continua com a ministrar palestras e escrever novos livros, sua grande paixão. O legado que 
Pedro Abarca deixará é indiscutível, pois ainda atuou por anos junto a várias entidades locais 
em prol de um bairro melhor, participando de ações do bairro, fez parte do Conselho 
Comunitário, da Sociedade Amigos do Tatuapé e foi agraciado com o título Paul Harris, sem 
ser rotariano. Teve o reconhecimento da Associação Comercial de São Paulo - Distrital 
Tatuapé - e também da Prefeitura. Além da conquistou um lugar, no ano de 2003, no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. No momento, Pedro Abarca trabalha na segunda edição 
do livro "Linhas Paralelas" (que também foi publicado na Argentina, em espanhol) e na primeira 
edição do "Guru entre vespas e aranhas". 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto de decreto legislativo deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


