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

MOÇÃO DE LOUVOR nº 017/2017
REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário,
com fundamento no Artigo 249 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
MOÇÃO DE LOUVOR AO HISTORIADOR RAFAEL MISKULIN LINARES pelo
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – “EXPLANAÇÕES BIOGRÁFICAS:
VIDA E OBRA DE ZEQUINHA DE ABREU”.
Requeiro também sejam homenageados a Coordenadora do Curso,
Professora Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa, o orientador Professor
Ricardo Morais Scatena e às professoras Priscila Alves Martins Santos e
Nainora Maria Barbosa de Freitas que muito contribuíram para a
realização deste trabalho, e que seja encaminhada cópia da presente
Moção para os homenageados.

JUSTIFICATIVA
Rafael Miskulin Linares presenteia Santa Rita do Passa Quatro com
detalhado trabalho o qual inicia discorrendo sobre a origem e história da
música e sua trajetória, mostrando cada ritmo e gênero da época e sua
aproximação com Zequinha de Abreu.
A biografia de Zequinha de Abreu, desde sua origem familiar até sua
morte e também suas descobertas pessoais em relação à vida, à musica e
a importância cultural de suas composições para Santa Rita do Passa
Quatro, para o Brasil e para o mundo.
Por fim apresenta-nos seu legado, através de homenagens, eventos
culturais, nomeações em ruas, praças e construções tombadas, além de
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depoimentos de conhecidos, amigos, familiares e outros, bem como em
filmes e em participações esportivas internacionais.
Através deste minucioso trabalho Rafael Miskulin Linares enriquece o
acervo sobre Zequinha de Abreu, ampliando o conhecimento sobre nosso
mais ilustre santarritense.
Sala das Sessões Prof. José Gonso, 04 de dezembro de 2017.

Vereador MARCELO SIMÃO

