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Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que

Dispõe sobre denominação de Álameda José Batista da Silva Júnior - Moestro Zezinho a
atual Alameda dos Coqueiros, localizoda no Loteamento Parque Residencial Encosta da
C antare ira, ne ste mun ic ípio.

Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas excelências,
no sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente,

RA DANTAS

Senhor Presidente.

Bírt

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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Câmara folunicipaf [e folarriporã

Nobres Pares,

A presente propositura tem por finalidade denominar a Alameda dos
Coqueiros, localizada no Loteamento Parque Residencial Encosta da Cantareira, com o nome
de José Batista da Silva Júnior, conforme memorial descritivo anexo.

Com o presente projeto, contemplaremos esta região com o nome de uma
conceituada pessoa, o Maestro Zezinho.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à

presente matéria.

Plenário "27 de Margo", 22 de maio de 201 8.
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JU\'ENILDO D o DANTAS
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Esta[o [e São ?aufo

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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lEsta[o íe São cPaub

Dispõe sobre denominação de Álameda José
Batista da Silva Júnior - Maestro Zezinho a
atual Álameda dos Coqueiros, localizada no
Loteamento Parque Residencial Encosta da
C antare i ra, ne ste muni c ípio-

a cÂua.na MUNrcrpAL DE MAIRIpORÃ ApRovA:

Art. 1" 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 5l da Quadra D e do lado esquerdo com os Lotes 61 ao 52 da

Quadra D, tendo seu término na coordenada UTM 340.568 e 7 .416.996.

Art.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.

Plenário "27 de Março", 22 de maio de 20 I 8.

r$\lr .'l r' 11t
JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS

"Nil Dantas"
Vereador

DLP/MIMC

PRO.IETO DE LEI N' 13.!DE 2OI8

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)
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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da atual Alameda dos Coqueiros no Parque Residencial Encosta da

Cantareira, tendo a seguinte descrição:

Inicia na Alameda Ipê, na coordenada UTM 340.618 e 7 .417 .217 , percorrendo uma

distância de 232m pela largura aproximada de 6m, 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 teínino na coordenada UTM 340.568 e7.416.996

Mairiporã, 04 de abril de 2018.

Arqu Ana Cri
cAU 44869-9
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09i 05/2018 A editaí Maestro Zezinho - wikipédia, a enciclopédia livre ó

#'WrxrpÉ»rA

A editar Maestro Zezin}l'o
Não insira textos protegidos por direitos de autor pois seráo removidos. Garanta a verificabilidade das
informações: cite sempÍe fontes Íiáveis.

Escreva em português formal sem alterar as versÕes do português.

Saiba o que não fazer e evite erros comuns ao editar. Veja também as nossas políticas e recomendações e a
página de ajuda.

Vot:ê n;1o eslá altet)ttcado(e). Entbat a .s./a eí/lÇ;io seyt ber vinda, a seu endereço lP será registada !:,

^, ltt\tt)nL:t) r /t:sl,t o.:ul!.t.Íl'
Pode ocultar o seu lP criando uma conta, com a qual passará a dispor de muitos
outros benefícios.

Edição avançadaCaracteres especiaisAjuda

lrellgr,ao
linfluências
linfluenciados
loutros-nomes
lconhecido_pon
lwebsite

))
"'losé Eatista da silva lunior"', mais conhecido como "'l''laestro zezinho"' ( [ [ Pernambuco ] ] ,
< ref> [ http: //wuw. onondeste . com/onorde ste/ enc i c loped iaNonde ste/ index. php ?

t itu lo=Maêst ro+Ze z i n ho&It n=m&id_pe n so= 1811 O Nordeste - lttaestro zezinho] acessado em 26 jan

2Ot6</"eÍ> [[1932]l - [[São Paulo (cidade)lsão Paulo]1, [[23 de dezembno]l de [[2910]l) foi um

[ [maestro] I [ [brasil] leino.

Era o maestro e o responsável pela produção musical dos pnogramas [lshow de calouros]] e

[[Qua1 É a Música?]1, ãmbos comândâdos pelo apresentador [[Silvio Santos]l no [[SBT]l<ref>
Ihttp : //diversao . terra . com. brlgente/notic ia s/0, , OI4858917 - E I134t9 ,AO-

v Mor ne+ao s+a nos+o+maest no+Zez i n ho+do+Qu a l+e+a +Mu s i c a . htmL Morre aos 78 anos o maestno Zezinho,
do 'Qual é a Música'l Terna em 24 de dezembro de 2qLo</ref>. Também tnabalhou na [lRede

RecondlRecordll, no programa [[show do Tom]l<ref>

I http: / / cent naldenotic ia s . word press. con/ 2o\o/ L2/ 23 / obít-uatío-maestro - zezinho/ Maestro zez inho,
aos 78 ânosl central de Notícias de 24 de dezembno de 2oLo</"ef>.

{{Referências}}

lnseriÍ Y

,,,- + <> * _, + y'- -.§ Citar suas fontes: <ref></ref>

Resumo:

https://pt.wikipedia.org/úindex.php?tifl e=Maeslro Zezinho&action=edit
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09/05/2018 HIPERSESSÃO : Por onde anda o maestro zezinho do'Qual é a Música?'?

Y'
""üLCiar um blog

SÁBADo,29 DE MAIo DE 20,tO

Por onde anda o maestro Zezinho do 'Qual é a
Música?'?

O pernambucano Jose Batista da Silva Jr. mais conhecido como Mestro

ZezLÍrho, taúas vezes chamado por Silvio Santos no Qual é a MÍtsica?, do SBT,

começou desde cedo a trabalhar na vida noturna tocando em festas e boates:

"Nos anos 60, Sâo Paulo tinha uma vida

mruical muito rica. com muito trabalho'.

explica o maestro que. nlém de toclr pilno.

se arrisca no violão além de tocar trornpete.

Exatamcnte cm 1963, quando o entâo

radialista Silvio Santos decidira iniciar sua

carreira televisiva, maestro Zezinho estava

tâ:
"Ele começou comprando uma hora no domingo na extinta TV Paulista",

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

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

Na época, os cantores do rádio Hebe Camargo, Cauby

Psixoto, Francisco Egidio, Roberto Luna, além dos

humoristas Canarinho c Ronald Golias panicipavam do

programa da rádio Nacional, que, na época, era uma das

empresas das Organizaçôçs Victor Costa.

GOOGLE+ FOLLOWERS

HipeÍsessão Blog
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"Com o sucesso do Silvio como aprescntador, cheglmos a Íicar em duas

emissoras. Aos sábados, fàziamos programa na TV Tupi, que, além de São

Paulo. abrangia o Sul de Minas e aos domingos conlinuávamos na TV
Paulista", conta o maestro, que comandava uma orquestra de 14 milsicos.

Zezinho passou por todos os programas musicais rle Silvio: Cuidado com a

Buzina, Domingo no Parque, Qual ó a Música, Cidade contra Cidade, Show da

Loteria, Os Galãs Cantam e Dançatn, Viva o Samba. Silvio Santos Diferente,
alem do Show De Calouros, por mais de 20 anos.

VISUALIZAÇOES

".,."',.& 30,787,867

httpsr//hipersessao.blogspot.com.br/2010/0s/por-onde-andâ-o-maestro-zezinho-do_qual.html 1/6
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"O programa era ao vivo e com auditório. Começamos na rua Sebastiào

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

{-- !r

O programa de calouros Cuidado com a Buzina, que começou com apenas uma

hora, ia gaúando cspaço e passou para três horas meses depois:
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Zezinho também trabalhou com outros aprescntadores: Flávio Cavalcanti, Raul

Gil e até Gugu Liberato trabalharam conr o mirestro. que liderou por muitos

anos a Orquestra do SBT. p4^
Ç=-tldsauwtD,,'d,§ u! rw !u,', d

D. Petronilha, Zezinho decidiu afastar-se um pouco

tle Sâo Paulo e Ç.em uma chácarr, rqll./lr1

^ar.-CÍFf4#ffirJ 
unlo com o n(to Jc l8 anos.

.>,7azZ4z/íZgA:
Na chácara, o maestro tem uma vida pacata, cria

galiúas, gansos e cachorros. Nrio firz shr,rws há um

bom tempo, mas planeja voltar âos palcos brasileiros, atmvés de espetáculos

que deverão percorrer os grandes tcatros brasilciros.

Fonte:EGO

*Última Atualizaçã o:23 I 12 t20 lo

Vai, maestrol', 'Com uma nota, qual é ir música'.)'. Essas eram algumas deixas que

Silvio Santos dava para José Batista du Silví Jr... o maestro Zezinho entrar em cena.

Nascido em Pernanrbuco, ele ficou conheci(lo nacionalnrente por suas participaçôes

nos programas de auditório do SBT, principalmente ao lado do dono do Baú. Zezinho

coordenou a olquestra da emissora até o inicio dos anos 2000, trabalhando em

atÍações como 'viva a Noite', 'Show dc Cirlouros' e'Qual ó a Música'. A carrcira de

músico começou cedo trabalhando cúr fcstils c boates, tocando piano e trompete. Em

1963, Zezinho conheceu Silvio Santos nl Rritlio Nacional, onde atuava com Manuel

de Nóbrega no 'PÍograma do Meio Dirr'. Zezinho chegou a lançar alguns discos, e ao

sair do SBT, participou do 'Show do Trrrr', na Record. O Maestro Zezinho estava

internarlo há llgum ternpo c morÍeu hojc.

Fonte:UOL

Poslado poÍ HipeBessão BloS às i l-:-s l

R.açôes' ttg'acado '0i llte-c Í''

GI

Marcadorcs: Por onde ànda?, Qualé 0 Músicl?, SB I

4 comentários:
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Cl quinh-feiÍi, 23 d. ilezembro (le 20 l0 :-1::91X) URST

lnfelizmcnte o querido Màeslru Z€zinho ll,ld.eu huje. 2:j de dezeôbÍo de 2010. Esra!à int€ín do d€sde

diâ l5 d. novcmbro e íno resistiu à um. sLrie d€ p.mdas canlia.lls.

W doCésar ÍloDin8o,4 d€ novenrbru d.l0ll l.l:071)0BRSÍ

Nossa,rquci muito tristc aD lcr d nr,'r(ii,, !,lla ,, ,,rtrrL: rtc nrncí.o Zczirho,cnlim.quc Dcus o tcnha com

Mircio Ni.ol. sex6-f€im, l4 de ourubre (1. 20l6 l4:17:00BRT

Oi, sou o sob.iúo do meio dc mi.rrro z./i ho, n,io lenlbro muito do mco vo por isso resolvi fazcí urÍrá

Co'ú.ci muito mais m(n avo a8r.

l Atrdr. F.rreiô qüinri,rêim,l0 dc Íov.nrbro ilc 20I7 I Íi09:00 ARST

M€ü p!i"Ditinho" rcm até hj um Élrin(le oriru ho cnr ter to(ido ro t.do dessc Bmrde c saúdoso mâcsrro

https://hipersessao.blogspot.com.brl2010/05/por-onde,anda-o-mâestro-zezinho-do{ual.html
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Quem é o ex-marido da

aprc§eíradora'cniia Fonseca")

'Tcxro origioál do blog
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padic;paçào do er-mari.lo d!

jornnlisla do SBT

UnE bela r.pres.ntete ih &l.a
tipicr bdsilcir! 4. JOYCE
RIBEIRO, APRESENTADORA

Atores dr 'Escoli.hã do Professor
Raimúdo'qucjá MoÍcEm
Postà8§m originül d() blog
Hipr.,cssio Amaí o pcrdido
deixâ conli'ndido este comçâo.

Poronde rndrm às d,(arinas do

EIas tblaln idoiairaús por unu
geraçào e quândo apaÊ.iim na
lcvê con scrs maiôs p lá dc

o Cabclo d.lo)c. Ribeiro.
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Estaío [e São Qaulo
ABAIXO-ASSIilADO

contendo _ casas, abaixo
assinados, pelo presente informamos que gg!!ç98g!l@§ com a proposta de (altenação) denominação da (Rua) (Avenida)
( Estrada ) pana (Rua) (Avenida) ( E st nada)

E através do pnesente declanamos que os dados informados, bem como as assinaturâs apostas refletem
a expnessâo da verdade, sob as penas da lel.

NOf,IE NC DA CASÂ RG ASSII'IATURA

9'ãtz élr'c, 47 /'? o 4'/.2 q oc) /1, ís?. A-í 9 ÁzraaZ.. r, ,É
liàÍâ/ jp (or.v:í tzo às súo t.iot"I
P+*'*^^tU-." 'Yfl, R^.n^. "; J^. L^-U^,- )'15 q63Y\ ts'-,2 Pn/y.?,u^
-;:'tZ 9>z/ na Easzâ I 3d.ê 1959A,r;-./ %

Íd.tnt / 225 vq" ú,?.,/]/" itV,atn no ^,., -rlo rl ) *(ç rlo
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Câ.moro lvíunicipaf [e luí-oktp orã

A fim de cumpninmos com o dlsposto no artigo 3c da Lel Municipal nc 3.318, de 25/tt/t3, nós,
moradores da (Rua) (Avenida) (Estrada)
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complementar no 14l18 e proj. dec. legis. no 8/18,
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ASSU NTO:
fDispõe sobre denominação de Alameda losé Batista da Silva lúnior - lvlaestro

lZezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no Loteamento Parque
lResidencial Encosta da Cantareira, neste município.

AUTOR: puvenildo de oliveira Dantas
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f,sta[o [e São cPaub

colrtssÃo pERMANENTE DE JUSTIÇA, I-rcIsl-,,r.ÇÃo e RrnlÇÀo

r - nelaróruo

tera que denomina a. aru-.8u f§"Éfi.XH"l'ff1*"l1''rflT:; âIffi': ;il
pública acima mencionada.

II- VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso IV do art.
8o da Lei Orgânica Municipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo propô-la,
portanto, sua apresentação encontra amparo legal, regimental e constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam o objeto da
propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 8 de juúo de 2018
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Câ.mara fuí-unicipat [e 1VÍ.atnporã

Parecer ao Projeto de Lei n" 13212018, dispõe sobre denominação de Alameda José
Batista da Silva Junior - Maestro Zezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no
Loteamento Parque Residencial Encosta da Cantareira, neste município.
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Câmara fuí.unicipaf [e fulatnporã

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 8 de juúo de

2018, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n" 13212018. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a

decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores:
Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Manoel Ricardo Ruiz e Valdeci Femandes. . .-.-.-.

Plenário "27 de ", 8 de junho de 2018.
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Trâmite do Processo No 64512014 - Documento N" 13212O1a

TIPO DO DOCUMENÍO

ASSUNTO
Dispõe sobre denominação de Alameda José Batista da Silva Júnior - Maestro
Zezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no Loteamento Parque
Residencial Encosta da Cantareira, neste município.
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Câ.mara ful-unicipot [e lvlaxnpora

Parecer ao Projeto de Leí n' 13212018, dispõe sobre denominação de Alameda José

Batista da Silva Junior - Maestro Zezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no
Loteamento Parque Residencial Encosta da Cantareira, neste Município.

I _ RELATORIO

matéria em tela d.,o,,ir-do?,t:".:',11;;ffix11:. 
de oliveira Dantas propõe a

II- VOTO DO RELATOR

A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e

orçamentário se encontra em condições de receber parecer favorável.

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que

obste a sua tÍamitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei no

t3212018.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o meu parecer.

Pleniá.Lrio "27 de março", I 1 de j ode20l8

Wilson Rondina
Relator

lEstaío fe São Qaub
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO
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f,sta[o fe São Qaulo

COMISSÀO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 1l de juúo de 2018,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei n' 132/2018. Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão
final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores:
Doriedson Antonio da Silva Freiras, Dr. Ricardo Vieira da Silva e Wilson Rogerio
Rondina,

Plenrírio "27 de março", 1 1 de juúo de 20l 8
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Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

NOIVIEAR RELATORIA E EXARAR PARECERESCRIçAO

1x?
TIPO DO DOCUMENTO leno:rro oe ret

ASSUNTO:
JDispõe sobre denominação de Alameda José Batista da Silva Júnior - Maestro

lZezinho a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no Loteamento Parque
lResidencial Encosta da Cantarerra, neste município.

AUTOR: puvenildo de oliveira Dantas
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Câmaro fuÍunicipat [e %orriporã
lEsta[o fe São Qaufo

CO SS PE NENTE DE EDUCA Ã CULTURA E ESPORTES

Parecer ao Projeto de Lei n' 13212018, dispõe sobre a denominação de Alameda José

Batista da Silva Junior - Maestro Zezinho a atual alameda dos Coqueiros, localizada no
Loteamento Parque Residencial Encosta da Cantareira, neste Município.

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas propõe a matéria
em tela que visa denominar a via pública acima mencionada.

II- VOTO DO RELATOR

mencionadacomonome*,f,ffi ::l',l""1T!:ii:,1il,:l:",ü:T..xf ;J',1#:L:xá:lT:
ao anseio dos moradores que subscreveram o abaixo-assinado e que residem naquela rua.

Diante de todo o exposto este RelatoÍ opina pela
conveniência e oporfunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o lneu parecer.

Plenário "27 de março", l2 de juúo de 201 8.
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Câ.mara fuÍ.

lEsta[o [e São ?aufo

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 12 de junho de
2018, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei n' 132/2018. Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão
final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores
Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Carlos Augusto Forti e Wilson Rogerio Rondina. .-

Pleniirio "27 de março", l2 de juúo de 201 8
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Câmara flL-unicipat fe ful.atrtporã

LHA DE VOTA Ã
Reunião Ordinária -<-?
Irem 1e ( ) do Expediente

( \) da Ordem do Dia

Obieto da Votâcão

) Projeto de Emenda à Lei Orgánica do Município (

) Projeto de Lei Complementar (
lQ Projeto de Lei Ordinária f.r:. L3AC6 (

) Projeto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (

) Emenda Aditiva (

) Emenda Modificativa (

) Emenda Substitutiva (

) Emenda Supressiva (

) Subemenda (

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

ReuniâoExtraordinária -
Processo no ât(< \ LG|
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Resultado da Votacão

) Rejeitado

$ Aprovado em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l'Discussão e Votação

) Aprovado em 2' Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutlvo

.; Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

Sim Nâo Ausente

Alexandre dos Santos PPS X
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB

Carlos Auqusto Forti PTB x
Cícero Pereira dos Santos PSC x
Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE X
Ricardo Vieira da Silva PSDB X
Juvenildo de Olive ira Dantas PV X
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD ).
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB

Manoel Ricardo Ruiz PSD
Ricardo Messias Barbosa PSDB x
Valdeci Femandes PV x
Wilson Roeerio Rondina PSC X
TOTAL
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Ofício n" 32112018

Mairiporã, 20 dejunho de 2018.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 20" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 13212018, que Dispõe sobre denominação de Álameda José Batísta da Silva
Júnior - Maestro Zezinho a atual Àlameda dos Coqueiros, localizada no Loteamenlo Parque
Residencíal Encosta da Cantareira, neste munícípio.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo
Iegal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

Câmara lVl-unicipaf f,e %airtporã

b
N{ARCO ONIO

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Preleitura Municipal de Mairiporã

SANTOS

Presid
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Câmara 9Ví-unicipaf {e %orrrporã
Estafo fe Sao cPaufo

Dispõe sobre denominação de Alameda José
Batista da Silva Júnior - Maestro Zezinho .t
atual Alameda dos Coqueiros, localizada no

Loleamento Parque Residencial Encosta da
Cantare íra, ne st e municípi o.

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

a cÂnaanq. MUNICIpAL »B vlllRrpoRÃ ApRovou:

Art. 1" Fica denominada de Alameda José Batista da Silva Júnior - Maestro Zezinho
a atual Alameda dos Coqueiros, localizada no Loteamento Parque Residencial Encostâ 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 conlronta do

Iado direito com os Lotes 39 a 5l da Quadra D e do lado esquerdo com os Lotes 61 ao 52 da

Quadra D, tendo seu término na coordenada UTM 340.568 e 7.416.996.

Art.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
paíes integÍantes da presente lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contnírio.
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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N" I32 DE 2018

Plenário "27 de Março", 20 de junho de 201 8.
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PR.EFtrITURÀ MUNICIP.&.L DE I*ÍIIRIPORÃ
ESTíDO DE S-4O PÁL'LO

Oficio n" 041i2018

Mairiporã, 17 de agosto dc 2018

Senhor Presidente,

Atenciosamente,

FABIANA BRANDAO D
Diretora Administrativa

A Sua Excelência MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

S

ambr/SATM

Por ordem do Seúor Prefeito Municipal,

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das

Leis n"s 3.770, 3.7'/2 e 3.773 1201 8, para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis'
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