
 

 
 
 

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

 

 

PROJETO DE LEI Nº 014/2018 

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º. - Fica denominada de “DILHERMANO REIS”, a 

Rua 09 do Conjunto Habitacional “ARNALDO DOS SANTOS”, 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”, 08 de março de 2.018. 

 

 

Ver. Kleber Alessandro Borotto 
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Justificativa 

 O Professor Dilermano José Reis chegou em nossa cidade em 

1955, assumindo a cadeira de geografia, no então Instituto de 

Educação “Nelson Fernandes”, após aprovação em severo Concurso de 

provas e títulos, transmitindo profundos conhecimentos à juventude 

que moveram gerações de santaritenses para brilhante futuro. 

 Exerceu sua profissão com muita capacidade, um Senhor 

respeitável, discreto e sábio, aliando a seriedade à bondade, sempre 

deslumbrado por sua família e pelo Magistério. 

 Era casado com a Profª Edwiges Perine Reis (Edinha), com 

quem formou uma linda família. 

 Prof. Dilermano José Reis foi um exemplo de esposo, pai, mestre 

e cidadão. 

 Foi agraciado com o Título de Cidadão Santarritense Honorário 

no ano de 1984 e recebeu também, Diploma de Honra ao Mérito na 

área da Educação pelo Lions Clube. 

 Assim era Professor Dilermano José Reis, uma pessoa simples, 

trabalhadora, membro de uma família honrada, tendo como uma de 

suas grandes virtudes a bondade com quem quer que fosse. Aos 68 

anos Deus o chamou para a morada eterna, deixando muita saudade 

entre os amigos e familiares. 

 Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 08 de março de 2018. 
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