
 

   

 
 
 

     
 
 
    
 
 
 
 
                 
 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  Nº    002/2015 
  

                        REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
com fundamento no Artigo 293 do Regimento Interno desta Casa de Leis, Moção de 
Congratulações a Mirella Spadon, idealizadora do filme SÓ PELO AMOR VALE A VIDA, e 
demais pessoas que participaram do projeto, que versa sobre a vida e obra do compositor de 
nossa terra, o famoso Zequinha de Abreu. Obra essa que já recebeu inúmeros elogios e 
destaques nas mídias e já levou o nome de nossa cidade pelo país engrandecendo nossa 
Santa Rita do Passa Quatro. Só pelo amor vale a vida já foi convidado a participar inclusive, 
de Festivais internacionais. 
 
 

JUSTIFICATIVA: 

Nossa conterrânea Mirella Spadon, de família tradicional da cidade, sempre acalentou a ideia 
de realizar um filme que engrandecesse e levasse ao mundo a história real de nosso músico. 
Levou a ideia ao cineasta Carlo Mossy que apresentou o projeto a  sua produtora convidando-
a a assumir a Direção Geral da Produção. Após ser feito levantamento histórico resgatou-se a 
figura exata de Zequinha de Abreu e foi escrito o roteiro que priorizou nossas paisagens. 
Mirella com seu dinamismo e carisma conseguiu apoios na Prefeitura de Santa Rita do Passa 
Quatro, nas empresas, com pessoas locais, amigos e através da criação de cotas levantou o 
dinheiro para a produção do filme. 
Por entendermos que pela iniciativa genial de nossa conterrânea Mirella Spadon, que não 
mediu esforços e empenho, tanto na parte financeira, usando até recursos próprios, como na 
logística para que a obra do Zequinha de Abreu ganhasse o destaque que está tendo, fez por 
merecer essa Moção de Aplausos que ora ofertamos como reconhecimento e gratidão ao que 
foi realizado por ela em prol de nossa cidade e da cultura, que muito nos orgulha. 
Destacamos ainda o trabalho da Coprodutora do filme e também Diretora das cenas musicais, 
Marlene Caminhoto, que conseguiu apoio na Prefeitura de Botucatu e no Conservatório 
Musical de Salto e criou a Camerata de Botucatu Estrela Eta Carinae, da qual é sua Diretora 
Geral, especialmente para o filme e convidou para Regência e Arranjos Orquestrais das 
músicas executadas no filme, o internacional Maestro Bruno Cesar Miranda Barreira, que 
juntos engrandeceram a parte musical da película, recebendo elogios do maior especialista 
em música do país, o Instituto Cravo Albin e de todos os especialistas na área musical. 
Marlene recriou com Maestro Bruno, o executor maior das obras de Zequinha de Abreu e 
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quem levou o nome do compositor ao mundo, o Maestro Gaó, pois foi através dele que o Tico 
Tico no Fubá foi parar nos Estados Unidos e na Disney e ganhou a fama internacional que 
teve. E a Camerata de Botucatu Estrela Eta Carinae executou lindamente as obras do 
Zequinha com a regência do Maestro Bruno Barreira e Direção Artística e Geral da Marlene 
Caminhoto. 
Por terem engrandecido a obra do nosso famoso compositor e ajudado a elevar o nome de 
nossa cidade é que entendemos estender à Marlene Caminhoto e a Bruno Cesar Miranda 
Barreira também essa Moção de Aplauso. 
Produzido com muito sacrifício e garra o filme foi feito sem apoio de Órgãos Federais ou 
Estaduais. 
Recebem também essa Moção de Aplausos o Produtor e Diretor Geral Carlo Mossy, que 
acreditou no sonho da Mirella Spadon. 
Através dos atores principais Leonardo Arena, intérprete do nosso Zequinha e de Rossana 
Ghessa, que representa sua parceira, homenageamos todos os outros atores participantes do 
filme e estendemos à toda equipe técnica os nossos aplausos. 
  

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2015. 
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