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

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº 050/22         

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º. - Fica denominada de “ARLINDO PEDROSO DA 

CRUZ”, a Rua 05, localizada no “Jardim dos Ypês” 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”, 30 de maio de 2.022. 

 

 

Ver. Flávio Roberto Peron 

1° Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nascido em 12 de novembro de 1935, filho caçula de Loduvino 
Pedroso da Cruz e Olivia Octaviano da Cruz.  

Seus irmãos e cunhadas/cunhados foram: José, casado com 
Isaura Del Bel; Sebastião, casado com Ângela Prearo; Luiza, casada com 
José Conti; João Batista, casado com Odete Freitas; Evaristo, casado 
com Sebastiana Catai; Maria, casada com José Catai; Paulo, casado com 
Luiza Peron; Rita, casada com Adolfo Batista; Salvador e Ana, estes dois 
últimos permaneceram solteiros.  

Sempre residiu neste município e exerceu, juntamente com seu 
pai, irmãos e filho, a atividade da agropecuária desde a infância, tendo 
propriedades agrícolas no bairro rural do Ibó.  

Em 03 de dezembro de 1965, casou-se com Jandira Batista, cujo 
matrimônio tiveram quatro filhos: Cláudia Maria, casada com Carlos 
Ferreira Junior; Ana Silvia, casada com Hércules Viviani; Luciana de 
Cássia, casada com Wilson Delsin Junior; e José Eduardo, casado com 
Patrícia Octaviano.  

Nos tempos áureos da citricultura, seus pomares fizeram parte 
do programa “Banespa1 vai ao campo”, programa que apresentava as 
melhores práticas desenvolvidas no cultivo da laranja e com grande 
resultado econômico, sendo visitados pelos agricultores da região que 
participaram do evento.  

Antes de seu falecimento e com o declínio da citricultura em 
nossa região passou a cultivar cana-de-açúcar, passando a fornecer sua 
produção para a Usina Santa Rita (em nosso município) e a Usina 
Ferrari (no município de Pirassununga).  

No meio religioso, era engajado na Festa de são Sebastião, 
realizada pela Igreja Católica, todo dia 20 de janeiro, recolhendo 
prendas e participava ativamente do leilão realizado em frente à Igreja 
Matriz, hoje Santuário de Santa Rita de Cássia, para a arrecadação de 
fundo para a manutenção das atividades religiosas. 
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Em virtude de complicações respiratórias faleceu no dia 27 de 
fevereiro de 2020, ocorrendo seu sepultamento no Cemitério 
Municipal Campo da Paz, desta cidade. 

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 30 de maio de 2.022. 
 

 

Ver. Flávio Roberto Peron 

1° Secretário 

 


