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JUSTIFICATIVA - PDL 0133/2020 
No ano de 1966, mais precisamente no dia 07 de maio, nascia na Santa Casa de 

Misericórdia de Guararema João Juvenal de Souza Mello, ou João Mello, como assim é 
conhecido. Filho de João de Souza Mello (in memorian) e Benedita Pereira de Melo. Viveu boa 
parte de sua vida residindo a então Rua Major Paula Lopes, hoje conhecida como Boulevard 
Major Paula Lopes. João Mello teve uma infância simples com uma rotina típica de uma família 
do interior. João Mello alternava seu tempo entre os estudos e a fazenda do seu avô Braz 
França, onde costumava andar a cavalo e nadar no lago. A educação humilde advinda de seus 
pais e a convivência numa cidade pacata não pôde conter a determinação desse homem que 
tem brilhado no ramo do transporte em diversas cidades do Estado de São Paulo, sendo um 
exemplo de superação no mundo corporativo. 

Após concluir o Ensino Fundamental em Guararema, ainda em sua adolescência, 
matriculou-se no Colégio Policursos em Mogi das Cruzes onde cursou Técnico em Eletrônica, 
cidade onde mais tarde iria conhecer a sua companheira e esposa Sra. Edilaine da Silva de 
Oliveira Mello, desta união nasceu o jovem João Marcos de Oliveira Mello. 

Logo após o casamento, passou a residir em Mogi das Cruzes. Com visão 
empreendedora, manteve sempre os olhos voltados para a cidade de São Paulo, Cidade pela 
qual já demonstrava muita admiração e certeza de que seria o berço do seu crescimento. 

Iniciou seu curso de Direito na Universidade Bráz Cubas, onde colheu grandes 
amizades que perduram até esta data. Seu envolvimento com várias entidades federais, 
estaduais, Policia Militar, Aeronáutica e com a Associação Brasileira das Forças Internacionais 
de Paz, é fruto de sua paixão pelo militarismo, o que lhe rendeu e tem rendido inúmeros títulos 
e honrarias, sendo atualmente membro das seguintes instituições: 

Maçom Ativo do Grande Oriente do Brasil 

Rotary Club Internacional na Cidade de Mogi das Cruzes 

Lions Club Internacional do Bairro da Aclimação na Cidade de São Paulo 

Consul e Conselheiro da ABFIP (Associação Brasileira das Forças Internacionais de 
Paz) Batalhão Suez. 

Comendador da Ordem da Sociedade Brasileira de Educação e Integração 

Em 2013, foi nomeado no Senado Federal, pelo Centro Cultural e Empresarial e 
Conselho Internacional de Honrarias e Mérito: "Embaixador da Justiça da Paz e da Cultura no 
Mundo". 

Condecorado em Brasília, no Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal com 
a mais alta honraria concedida a um civil: "Medalha da Ordem do Mérito Alferes Joaquim da 
Silva Xavier. 
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