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

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº  054/22        

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º. - Fica denominada de “BENEDITA MÁXIMO 

NEVES”, a Rua 04, localizada no “Jardim Nova Lagoinha” 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. 

 

 

Sebastião João Zerbato 

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

que encantou além das terras do jequitibá” 

JUSTIFICATIVA 

 

A saudosa Sra. Benedita Máximo Neves, nasceu no dia 10 de 

fevereiro de 1924, em Santa Rita do Passa Quatro e falecendo no ano de 

1989, aos 65 anos. 

Foi uma mulher muito esforçada, criou 11 filhos, era guerreira e 

batalhadora. Pessoa de muito amorosa, cristã de fé inabalável, humilde, 

sincera e vivia uma vida íntegra, verdadeira, dedicada ao lar, a família. 

Era esposa do Sr. João Neves que por 30 anos trabalhou no 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER -. São seus filhos: Maria 

de Lourdes, Benedito, Aparecida, Divino, Mercedes Aparecida, Maria 

Isabel, Maria Pedrina, Sueli Lázara, Eliza e José Geraldo, sendo uma 

família que sempre trabalhou muito e merece todo o nosso 

reconhecimento, estima e respeito. 

Dona Benedita morava na Rua Carlos França, nº 209, Bairro São 

Salvador, nesta cidade. Seu passamento deixou saudades pela sua 

forma bondosa e determinada de ser. 

Essa singela homenagem é sem dúvida um sinal da demonstração 

de carinho e muito respeito a sua vida de luta e aos seus dignos 

familiares. 

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

 

Sebastião João Zerbato 

Vereador 

 

 


