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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº  059/2020 

 

Dispõe sobre denominação de 

próprio municipal. 

 

Art. 1º. - Fica o Portal Ornamental de acesso ao 

Município de Santa Rita do Passa Quatro, construído na Vicinal 

Alciro Ribeiro Meirelles, denominado de “Portal D. ÍSIS DE 

TOLEDO MEIRELLES”. 

 

Art. 2º. - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

          Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 17 de agosto de 2.020. 

 

 

Ver. Lucas Comin Loureiro 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Senhora ÍSIS DE TOLEDO MEIRELLES e o Sr. ALCIRO 

RIBEIRO MEIRELLES, conhecido como Ciroca, são responsáveis por 

uma lista extensa de doações e benefícios criados em nossa cidade. 

Obrigatoriamente através deles a história de Santa Rita do Passa 

Quatro será contada, devido ao caráter benevolente e generosidade 

única ao longo de muitos anos desde que se instalaram em nosso 

município. 

 

          Nossa geração atual e também as futuras gerações precisarão 

conhecer o que foi realizado por este casal. 

D. Ísis nasceu em Piracicaba, em 15 de agosto de 1915, filha de 

Gabriel Pompeu de Toledo, primeiro diretor da Escola Estadual 

Nelson Fernandes e sua mãe era Alice Martins de Toledo, a qual 

pintou o primeiro tijolo da Igreja Matriz. Na primeira telha da Igreja 

pintou a bandeira nacional. 

Através de uma extensa lista de doações, feita por D. Ísis e seu 

esposo, lembramos da doação feita para construção da APAE, como 

também muito ajudaram na sua construção. 

Doaram também a Imagem de Santa Rita de Cássia que está no 

Altar Mor de nosso Santuário Santa Rita de Cássia. 

Doaram à cidade o terreno para construção da sede do Delta 

Clube. 

Doaram o terreno para a Associação Atlética Santarritense 

construir sua sede na Av. Severino Meirelles, doaram o terreno para a 

construção da sede do Sindicato Rural Patronal. 
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Também participaram ativamente da construção da Santa Casa 

de Misericórdia e da maternidade. 

           Doaram ainda o terreno para a construção da sede atual da 

Associação Atlética Santa Ritense. 

Doaram o terreno para o antigo posto de monta, local onde 

havia vários reprodutores, para ajudar os pequenos produtores rurais 

que não tinham o animal macho, como o touro, o cavalo, o porco para 

fazer a reprodução de sua espécie. 

Juntamente com o Sr. Jaime Nori, cada um doou seis alqueires 

para a Construção do Colégio Agrícola, hoje a ETEC Manoel dos Reis 

Araújo, pertencente à Fundação Paula Souza. 

Através de parceria com o Sr. João Correia e o Sr. Pedro 

Scomparim Filho, fundou o antigo Banco Agrícola, hoje incorporado 

ao SANTANDER.  

Doaram para nosso município o terreno no alto do morro que 

levava o seu nome para a instalação das torres de televisão. Também 

doou o terreno para a construção da imagem de Jesus Cristo pelo Sr. 

Manoel Linares. 

Doaram para nossa cidade muitas pedras que foram utilizadas 

como paralelepípedos para o calçamento de nossas ruas e calçadas. 

Doou ao município um terreno para melhorar a estrada vicinal Santa 

Rita do Passa Quatro a Tambaú, onde havia uma curva perigosa, 

conhecida como curva do mingo louco, que causava diversos 

acidentes. 

Doaram ainda todo o paralelepípedo e também o calçamento 

para o Trecho entre a Escola Nelson Fernandes e a Lotérica. 
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A Senhora Ísis de Toledo Meirelles e seu esposo devemos muito 

do que nossa cidade é hoje. A eles devemos o reconhecimento de uma 

cidade bonita e bem formada e nossa eterna gratidão. 

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 17 de agosto 2.020. 

 

 

Ver. Lucas Comin Loureiro 

 


