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Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021.

Industrial de Marília, Sindicato Rural de Marília,
Sociedade Agropecuária de Marília, Marília Tênis
Clube e MAC - Marília Atlético Clube, onde foi
vice-presidente de patrimônio.

DECRETO NÚMERO 1 3 2 5 8 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
DECLARA LUTO OFICIAL POR TRÊS DIAS NO MUNICÍPIO, PELO
FALECIMENTO DO SR. MILTON TÉDDE, EMPRESÁRIO E
FILANTROPO, OCORRIDO NESTA QUINTA-FEIRA
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Considerando que o Sr. Milton Tédde era o atual
provedor da Santa Casa de Misericórdia de Marília.
Considerando que o sucesso nos negócios e a
dedicação à filantropia têm origem no sonho de um
menino pobre, que desde cedo, por necessidade,
aprendeu a trabalhar, partilhar e retribuir. Nasceu
em Rincão (região de Araraquara) em fevereiro de
1937, mudando-se para Marília com a família aos
11 anos, em março de 1948; filho dos migrantes sírios
Ignácio Miguel Tédde e de Bárbara Gaba Tédde.
Considerando sua capacidade de transformar a
própria história, de sua família e de sua cidade,
Milton Tédde deixa o legado de um homem
visionário, que esteve além do seu tempo. A
conquista pelo trabalho, honestidade, honra à
palavra empenhada e o amor ao próximo marcam a
trajetória do empresário, influenciando o progresso
econômico e social de Marília/SP por mais de 60 anos,
sendo
lembrado,
principalmente
pelo
empreendedorismo e filantropia.

Considerando que em 2012 recebeu o título de
Cidadão Mariliense e o “Prêmio Administrador
Emérito – categoria Hospital Filantrópico”, conferido
pela Federação Brasileira de Administradores
Hospitalares. Referência para três gerações, Milton
Tédde deixa a esposa Bárbara Dabus Tédde e quatro
filhos: Vilma, Milton, José Luiz e Fábio, além de dez
netos e dois bisnetos.
D E C R E T A:
Art. único. Fica declarado LUTO OFICIAL por três dias, a
partir da data de publicação deste Decreto, em todo território do
Município, pelo falecimento do SR. MILTON TÉDDE, empresário e
filantropo, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, como justa
homenagem de pesar à sua memória.
Prefeitura Municipal de Marília, 25 de fevereiro de 2021.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
MARCOS TADEU BOLDRIN DE SIQUEIRA
Secretário Municipal da Administração
Registrado na Secretaria Municipal da Administração, em 25 de
fevereiro de 2021.
amp

Considerando que ainda adolescente, em 1954, o
empresário abriu uma alfaiataria; em 1961 abriu com
os irmãos a Casa das Casemiras, que em 1965 passou
a se chamar Tédde Tecidos Finos; em 1971 foi
inaugurada a Tédde Confecções; em 1980 inaugurou
a Tecidos Gaba, que trabalhava com cama, mesa e
banho, além de confecções em geral. Em 1985 surgiu
a Tédde Tecidos e Confecções e, em 1990 a Tédde
Moda Masculina.
Considerando sua liderança nata, entre os muitos
trabalhos realizados, participou da formação da
Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, onde
atuou junto ao Conselho Administrativo por dezoito
anos; foi presidente da Associação Lions Clubs; foi um
dos fundadores e diretor da Legião Mirim de Marília.
Contribuiu imensamente com diversas entidades de
nossa cidade, como a ACIM - Associação Comercial e
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