
 

 
 
 
 

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
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PROJETO DE LEI Nº 025/2017 

 

Dispõe sobre denominação de Via 

Pública.  

 

Art. 1º.- Fica denominada de “Edson Kroll”, a Rua 07 do 

Bairro Jardim Figueira Branca, deste município de Santa Rita do Passa 

Quatro. 

 

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

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 12 de junho de 2017. 

 

 

   

Vereador Luiz Carlos Bariotto 
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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
que encantou além das terras do jequitibá” 

JUSTIFICATIVA 

Edson Kroll nasceu no dia 16/10/1931, na cidade de São Paulo. 

Era filho de Daniel Kroll (descendente de alemāo) e de Geny 

Vasconcelos Mendes Kroll, sendo o primogênito de uma família de 

mais 7 irmāos que viveram em Sāo Paulo por algum tempo.  

Seu pai como era agricultor, recebeu uma proposta para 

trabalhar na Escola Agrícola em nossa cidade, onde firmaram 

residência em Santa Rita do Passa Quatro. 

Com o tempo seus familiares foram para outras cidades, mas o 

Sr. Edson Kroll permaneceu morando aqui, iniciando seu trabalho no 

Hospital Psiquiátrico, e exercendo seus afazeres com muita 

dedicação, carinho, amor aos pacientes e a instituição, por mais de 30 

anos até sua aposentadoria.  

Homem honesto, íntegro, temente a Deus, trabalhador, um pai 

e esposo exemplar. Constituiu família com a Sra. Carmen Filócomo 

Kroll e dessa união tiveram 5 filhas. Nas horas vagas ele fazia 

artesanatos para doações e vendas.  

Foi também um renomado pescador, amava a arte da pesca e 

amava a Deus acima de tudo. Ele construiu um círculo de amizade 

muito grande. Mas no dia 09/06/1999 foi morar com Deus, deixando 

muitas saudades da família e amigos.  

 

 

 
   

Vereador Luiz Carlos Bariotto 

 


