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LEI N" 3.772, DE 02 DE .IULHO DE 2018

Dispõe sobre denominação de Álamedu .htsé
Balisla do Silva Júnior - MaesÍro Zezinho a
atual Álameda dos Coqueiros, Iocalizada no
Loleumento Parque Residencial Encosla do
C onl a re ira, ne s te munic ípio.
(Projeto de Lei n" 132/2018 - uutoria do
Nobre Vereador Juvenildo de Oliveira
Danlas)

O PREFEITO MUNICIPAL DE
MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e prornulgo a seguinte Lei:

Art. l' Fica denominada de Alameda José
Batista da Silva Júnior - Maestro Zezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no
Loteamento Parque Residencial Encosta da Cantareira, Município e Comarca de Mairiporã,
com a seguinte descrição e confrontações:

I - inicia na Alameda Ipê, na coordenada UTM
340.61 8 e 7 .417.217, percorrendo uma distância de 232 metros pela largura aproximada de
6 metros. por onde confronta do lado direito com os Lotes 39 a 51 da Quadra D e do lado
esquerdo com os Lotes 6l ao 52 da Quadra D, tendo seu término na coordenada UTM
340.568 e 7.416.996.

Aú.2'A planta de situação. o memorial
descritivo. bem como o curriculum vitae, a certidão de óbito do homenageado e o termo
de concordância dos moradores ficam fazendo partes integrantes da presente lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, 02 julho de 201 8.

ANTONI UEYUKI AIACYDA
Pre Municipal

(Dlr-
LIA LEITE

Secretiária Municipal de Administração, Tecnologia e Modemização

J18Ccr-vra
FABIANA BRANDAO DÉ CAMPOS

Diretora Administrativa
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PRETEITUEÀ MUNICIPÀL I}E MÀIRIPORÃ
ESTÀDO DE SÃO PAULO
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MEMORIAL DESCRTTIVO

Tmta-sedaatualAlamedadosCoqueirosnoParqueResidencialEncostada

Cantareira, tendo a seguinte descrição:

lnicia na Alameda lpê, na coordenada uTM 340.618 e',|.41':..217, percorrendo uma

distância de 232m pelalargura aproximada de 6m, por onde confronta do lado dheito

com os lotes 39 a 51 da quadra D e do lado esquerdo com os lotes 6l ao 52 da

quadra D, tendo seu teímino na coordenada UTM 340.568 e 7 .416.996

Mairiporã, 04 de abril de 20i 8.
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A editâí i!4aestro Zezinho - Wik!:)':ora, a crru!'-r'--'_
09/05/2018 ,r
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A ed.itar Maestro Zezinlr'o

Nãoinsiratextosprotegldospord]I9ltg9.de_'?ut-oJpoisserãoremovido§.GaÍantaaVeriÍica!]li{adedas
inÍormaçóes: cite sempre !o1!99-í14-v-9i9'

Escreva em pàrtuguês format sem alterar as 
',qls-qg9 

d9 pgrtllgues-'

Saiba o-que,não_Íazer e evtte 
"rro. "orun. "o "ãitrt. 

ú"i" também as nossas p-olítica-s-.e-1e-c3ry91!-9ç-ç9 e a

pá9ina_de ajuda.

VoCênãoestáautentícaco(a).Enborasuaedíçéosejaben-vinda,oseuendereço.lPseráregistadono

f, histótíco desta Pâgina

Pode ocultar o seu lP criando gma -cgnta, 
com a qual passará a dispor de muitos

outros beneíícios.

Edição avançadaCaracteres especiaisAjuda RO IO
05lreligião

linfluências
linfluenciados
loutros-nomes
lconhecido-por
lwebsite

))
"'losé Batista da Silva lunion"', mais conhecido como "'Maestno Zezinho"'
< ref> [ http : //wwr.r. onordeste ' com/onordeste/enc i clopediaNo rde st e/ i ndex ' php ?

([[Pennambuco]L

titulo=Maestro+zezinho&1tr=m&id_penso=1811 O Nondeste - iYaestro Zezinho] acessãdo em 26 jan

,2076</aeÍ> tt1932ll - [[São Paulo (cj.dade)lSão Pãulo]1, [[23 de dezembro]l de [[2010]l) foi um

[ [maestno] I [ [brasil] leiro.

Record lRecondl l, no programa [[Show do Tom]l<nef>

I http:,//cent naldenoti cias. word p'.ess . con/ 2O7O / 72/ 23 / obituarío -mâestro -zez inho/ Maestro Zezinho,
aos 78 anos] Central de NotÍcias de 24 de dezembro de 2O7O</reÍ>,

{{Referências}}
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'.:-^f, ,- ^.^Á^,/in.iÊx ôho?tile=Maeslro Zezinho&actioIl:edit
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Era o maestno e o responsável pela produção musical dos pnognamas [[show de Calouros]] e

[[qua1 É a Música!]1, ambos comandados pelo apresentador [[SiLvio Santos]l no [[SBT]l<ref>
I http : /,/diversão. terra . com. brlgente,i notici.as/4, ,014858917 - E I73479 ,OO-
l1orre+aos+anos+o+maestno+Zezinho+do+Qua1+e+a.rMusica.html Morre aos 78 anos o maestno Zezinho,
do 'Qual é a Música'l Tenra em 24 de dezembno de 2070</te{,>, Também trabalhou na [lRede

' lnserir 
_-_
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sÁBADo,29 DE MAlo oE 201o

Por onde anda o maestro Zezinho do 'Qual é a

Música?'?

O pernambucano José Batista da Silva Jr, mais conhecido como Mestro

Zezírrho,laúas vezes chamado por Silvio Santos no Qual é a MÍlsica?' do SBI

começou desde cedo a lrabalhar na vida noturna tocândo em festas e boates:

"Nos anos 60, São Paulo tinha uma vida

rnLLsical muito rica, com muito trabalho",

explica o maestro que, clém de tocílr piano.

se arrisca no violão além de tocar tromPete.

Exatamente em 1963, quando o então

radialista Silvio Santos decidira iniciar sua

caneira televisiva, maestÍo Zezinho estava

lá:
"Ele começou complando uma hora lro domingo na extilta Tv Paulista",

lembra Zeziúo, que conheceu Silvio Santos na Rádio Nacional fazendo o

Programa do Meio Dia, que era comandado pelo saudoso Manoel da Nóbrega:

"O programa era ao vivo e com auditório. Começamos na rua Sebastião

Pereira, na Santa Cecilia, e, depois, fomos para a Rua das Palmeiras".

- Na época, os cantores do Édio Hebe Camargo, Cauby
lli__I Peixoto. Fraacisco Egidio, Robeno Luna, além dost.j
' ', I , humoristas Canarinho e Ronald Golias panicipavam do

1f;1& programa rJa rádro Nacional, que, na época, era uma das

empresas das Organizações Victoj- Costa.

O programa de caloruos Cuidado com a Buziua, que começou com apenas uma

hora, ia gaúando espaço e passou para três horas meses depois:

"Com o sucesso do Silvio como apresentador, chegâmos a llcar em duas

emissoras. Aos sábados, faziamos programa na TV nlpi, que, além de São
Paulo, abrangia o Sul de Minas e aos domingos cont.inuávamos na TV
Paulista", contâ o maesko, que comandava uma orqLlestra de l4 músicos.

Zezinho passou por todos os programas musicais de Silvio: Cuidado ôom a
Buzina, Domingo no Parque, Qual é a M(rsica, Cidade contÍa Cidarie, Show da
Loteria, Os Galãs Cantam e Dançarrr, Viva o Samba. Silvio Santos Diterente,
além do Show De Calouros, por mais de 20 anos.

GOOGLE+ FOLLOWERS
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HIPÉRSESSÁO : POT onde anoa u rrro--"_ _

' Flávio Cavalcanti, Raul

ue liderou Por murtosZezinho também trabalhorr com outros apresentadores

Gil e ate Gugu Liberato tÍabalharam com o müestro' q

anos a Orquestra do SBT ri\
-r.-+â*.^.""a^[ ",ai< de 40 cor,r a

D. Petrooilha, Zeziúo decidiu afastar-se um pouco

rle São Paulo e .em uma chácara, çeqi r '-l-»t
, junto com o nsto de l8 anos

Na châcara, o maesEo t€m uma vida pacan, crla

galirüas, gansos e cacholros. Não faz shows lú um

bom tempo, mas planeja voltar aos palcos brasileiros, atravês de esPetáculos

que deverão percorÍer os grandes teatros btasileiros'

Fonte: EGO

*Última Àtualização t23l 12120 | 0

Vai, raaestro!', 'Com uma nota, qual é a músjca?'. Essas cram algumas deixas que

Silvio Santos dava para José Batista da Silv0 Jr., o maestro Zezinho entrar em cena.

Nascido em Pernaftbuco, cle ficon conhecido nacionalnente poÍ suas participaçõcs

nos programas de auditório do SBT, principalmente ao lado do dono do Ba(I. Zezinho

coordcoou a olquestra da enissgra até o inicio dos aDos 2000, trabalhando em

atraçôes como 'viva a Noite', 'Show dc Calouros' e 'Qual é a Músioa'. A carreúa de

músico começou cedo trabalhaodo em fcstas e boates, tocando piano e trompete. Ero

1963, Zezinho conheceu Silvio Santos ni Ráclio Nacional, onde atuava com Manuel

de Nóbrega no'Prograrna do Meio Dia'. Zezinho chegou a lançal alguns discos, e ao

sair do SBT, participou do 'Show do Tom', na Record. O Maestro Zczinho estava

internado há algum rernpo e morreu h<.rje.

Fonte:AOL
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