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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei tem por propósito homenagear o acordeonista e compositor Mário 
João Zandomenighi, mais conhecido como Mário Zan, dando seu nome a um logradouro 
público inominado localizado na Vila Mara, no Distrito do Jardim Helena, defronte à futura 
Estação do Trem da Vila Mara, local que já possui diversos equipamentos urbanos como um 
telecentro, uma sala de leitura e uma guarita da Guarda Civil Metropolitana. 
 
Mário João Zandomenighi, o Mário Zan, nasceu em Roncade, no Vêneto, na Itália, a 9 de 
outubro de 1920. Veio para o Brasil com seus pais, José Zandomenighi e Ema Carmelo, aos 
quatro anos, tendo a família escolhido como local de moradia a cidade de Santa Adélia, 
próximo a Catanduva, no Estado de São Paulo. 
 
Desde pequeno, nas freqüentes festas do interior, Mário Zan revelou seu talento para a música. 
Aos seis anos recebeu de seu pai uma pequena sanfona, descobrindo então sua vocação. 
Aprendeu a tocá-la sozinho e já aos dez anos o "moleque sanfoneiro" animava os bailes e as 
festas de casamento da região. 
 
Quando seus pais mudaram para a capital, Mário Zan acreditou no seu potencial diante das 
oportunidades que se abriam na nascente "era do rádio". Apostou na música de festas juninas, 
que recebia a atenção de compositores como Lamartine Babo e Ary Barroso e de cantores 
como Francisco Alves e Carmem Miranda. Acertou no palpite e emplacou vários sucessos. 
 
Aos quatorze anos passou a estudar seu instrumento mais a fundo e a se aprofundar em teoria 
musical, mas sem deixar de encantar as multidões com até quatro apresentações diárias! 
 
Ao ganhar o primeiro lugar em um programa de calouros, recebeu um horário musical na 
Rádio Tupi, tendo sua fama disparado. Era agora conhecido por todos como "o sanfoneiro que 
brinca com a sanfona". Partiu então para uma carreira de âmbito nacional na qual mostrava 
sua arte nos mais diferentes lugares, desde os elegantes cassinos do Rio de Janeiro, então 
Capital Federal, até os mais longínquos povoados, para onde levava sua sanfona e alegria. Ele 
próprio garantia ter sido primeiro artista apresentar-se  em romaria! 
 
Em 1954 seu dobrado "Quarto Centenário" tornou-se o hino oficial da cidade de São Paulo. 
Não lhe bastava compor e tocar sua sanfona: dedicava-se também à pesquisa musical sobre 
ritmos brasileiros e sul-americanos, tendo lançado, em 1956, com Nono Basílio, a "Tupiana", 
ritmo influenciado pela música dos tupis guaranis. 
 
Destacado intérprete, era cada vez mais reconhecido como compositor. Muitas de suas 
músicas receberam versões para o castelhano e para o inglês. 
 
Calcula-se que Mário Zan tenha aproximadamente mil músicas gravadas. O grande público 
jamais deixou de aplaudir esse italiano de nascimento que tão bem expressou essa brasilidade 



que se manifesta nas festas desse interior profundo e nas quais a sanfona é a garantia certa de 
divertimento! "Toco o que o povo quer!" - dizia ele. Luiz Gonzaga sempre afirmava: "Eu sou 
o rei do baião! O rei da sanfona é o Mário Zan!” Até no Museu das Artes, em Frankfurt, 
Alemanha, está exposta sua fotografia com seu nome e a legenda: "o acordeonista mais 
sentimental de todos os tempos". 
 
Mário Zan faleceu no dia 8 de novembro de 2006, aos 86 anos, em São Paulo, deixando uma 
lacuna insubstituível na música popular. Pode-se dizer que será lembrado por muito tempo 
como o maior sanfoneiro do Brasil. 
 
Assim sendo, diante de não poucas razões para esta homenagem, peço aos Vereadores desta 
Câmara que aprovem este projeto de lei como um tributo de reconhecimento a este músico 
que, como poucos, trouxe tantas alegrias para nosso povo. 


