
 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/09 
 

Dispõe sobre a concessão de título de 
 “CIDADÃO HONORÁRIO”.  

 
    Art. 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO SANTARRITENSE 
HONORÁRIO” ao Senhor DOUTOR MILTON DE SOUZA MEIRELLES FILHO, pelos relevantes e 
inestimáveis serviços prestados a nossa Comunidade e ao Município.   
              Art. 2º - A outorga do presente título será feita em Sessão Solene, em 
data a ser aprazada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis e o homenageado.                             
                                             Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
      Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 16 de outubro de 2.009. 
 

Ver. Marcelo Simão 

Presidente 

 

                Ver. José Mário Castaldi                                                Ver. Paulo César Missiatto 

                           1º Secretário                                                                        2º Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
  Nascido em São Paulo, Capital, aos 19 de maio de 1941, filho de Milton de Souza 
Meirelles e Maria Aparecida Rodrigues Alves Meirelles. Tem uma irmã, Sra. Maria Aparecida de 
Souza Meirelles. 
  Seu avô paterno, Dr. Joaquim Mário de Souza Meirelles, nascido em Ayuruoca – MG 
no ano de 1880, juntamente com outros companheiros, foram os pioneiros da exploração 
hidrelétrica no Brasil em 1908, e da indústria cimenteira, fundando a “Cimento ITAÚ” em 1937. E foi 
também um dos fundadores do Banco Itaú. 
  O avô materno, Dr. José Martiniano Rodrigues Alves, foi um grande fazendeiro. E o 
bisavô, também por parte de mãe, o Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em 
1848, foi Presidente da Província de São Paulo em 1887, recebendo o Título de Conselheiro; em 
1891 foi nomeado Ministro da Fazenda; em 1900 foi Governador de São Paulo e mais tarde, 
Presidente do Brasil, de 1902 a 1906. 
  Em 1958, seu pai adquiriu a Fazenda Santa Cruz em Santa Rita do Passa Quatro, vindo 
falecer poucos anos depois, mas deixou o herdeiro, Dr. MILTON, que sempre gostou desta cidade. 
Atualmente, a Fazenda Santa Cruz é a maior produtora de leite e possui o maior conjunto de granjas 



 

 

 

 

 

de frango do município. Dr. MILTON adquiriu a Fazenda Fortaleza neste município, que atualmente 
é de propriedade de sua irmã, que construiu nela um onçário, com licença do Ibama.   
  Sua mãe, falecida em 2004, também gostava muito desta cidade, tanto que construiu 
a atual sede da APAE, e posteriormente, Dr. MILTON deu sua contribuição para melhorias na 
entidade, incluindo a construção da piscina, o “Cantinho da Beleza” e outras dependências. 
  O homenageado iniciou seus estudos em São Paulo no Externato Ophélia da Fonseca. 
Em seguida, cursou o ginásio e científico no Colégio Santo Américo, terminando em 1959. Prestou 
vestibular e entrou para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, formando-se engenheiro 
civil em 1965. 
  Antes de iniciar sua vida profissional como engenheiro e empresário, já administrava 
a Fazenda São Joaquim, em Vinhedo, de propriedade da família, cidade da qual recebeu o Título de 
Cidadão Vinhedense, e também administrava a Fazenda Santa Cruz, neste município. 
  Em Janeiro de 1966 casou-se com Maria Estela (Coly) Comenale Meirelles, com quem 
teve dois filhos: 
- Milton de Souza Meirelles Neto, atualmente com 42 anos, que lhe deu a neta Fernanda; e  
- Eduardo de Souza Meirelles, atualmente com 38 anos, que lhe deu os netos: Antônio, João e 
Felipe.  
  Após sua formatura, já casado, iniciou em 1966 seu trabalho na “Cimento Itaú”, que 
após o falecimento de seu avô, já era administrada por seu pai, entre outros. E além de sócio, 
participou da direção da mesma e de outras empresas do Grupo Cimenteiro Itaú, chegando a ser 
seu Diretor Geral. Anos mais tarde, em 1977, também foi sócio majoritário e Diretor Presidente do 
Grupo Brumadinho de Mineração, segundo maior produtor de estanho do Brasil 
  Concomitantemente, foi Diretor da Cia. Brasileira de Medidores (Medidores 
Schlumberger) e membro do Conselho de Administração da Construtora Adolpho Linderberg S/A. 
  Atualmente, além da empresa Candeia Agrícola e Mercantil Ltda., proprietária da 
Fazenda Santa Cruz, que se dedica à agropecuária, em São Paulo participa da incorporação de 
imóveis, administra o patrimônio imobiliário da família e é proprietário de uma empresa que 
administra um Cemitério-Parque, equiparado aos melhores de São Paulo. 
  Possuindo propriedades em Campos do Jordão e Praia da Baleia, não deixa de ajudar 
os que mais necessitam, participando de obras sociais onde esteja e onde o procurem. 
  Reconhecido por seus pares e por todos os que com ele têm relacionamento, é 
honesto, trabalhador, líder, inteligente e empreendedor, nunca se esquecendo dos mais 
necessitados. 
  Sabemos que, se aprovada esta propositura, esta será uma singela homenagem que 
esta Casa de Leis prestará ao Dr. Milton, homem de grandes feitos, e que muito tem contribuído 
pelo progresso e desenvolvimento de nossa cidade, além das inúmeras doações feitas às entidades 
locais e à municipalidade. 
 

Vereador Marcelo Simão 


