
COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Local:    Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ 
             Sala de Reunião do Gabinete da Direção
             Rua Amoroso Lima,15 – 1º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ

Data:    19/09/2013 – 5ª feira – 15h

Presenças (em ordem alfabética): Ana Paula S. Giesteira; Beatriz Kushnir; Fátima 
Rose Pereira Alves; Marcelo C. Santos; Marcelo José 
de Freitas; Mário Aizen; Raphael C. Soares Caldas; 
Sandra Frazão da Silva.

                         
ATA

Após os cumprimentos de praxe, os membros da Comissão Carioca de Nominação 

de Logradouros e Equipamentos Públicos – de ora em diante denominada apenas 

CCNLEP, ou Comissão – iniciaram a leitura da ata da reunião anterior,  que foi 

assinada pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (11) onze 

processos  em  pauta,  que  foram  encaminhados  da  seguinte  forma:  1-  Processo 

07/004681/2013  – à SME, a CCNLEP deliberou  por nada opor quanto à sugestão do 

nome  PROFESSORA IARA SILVA DO AMARAL  para  denominação de uma unidade 

escolar  na  Área  da  Fundação  Leão  XIII  –  Nova  Holanda  –  Maré  –  Bonsucesso;  2- 

Processo  07/004723/2013  –  à  SME,  a  CCNLEP deliberou  por  nada  opor  quanto  à 

sugestão do nome MARIA LUIZA NOBRE – TIA LUIZINHA (moradora do Morro da Coroa 

e cuidadora de crianças) para denominação de um Espaço de Desenvolvimento Infantil  

localizado em Santa Tereza; 3- Processo 07/004781/2013 – à SME, a CCNLEP deliberou 

por  nada  opor  quanto  à  sugestão  do  nome  PROFESSOR  ANDRÉ  LUIZ  GILZ  para 

denominação  de  um  Espaço  de  Desenvolvimento  Infantil  localizado  À  Estrada  do 

Cambota – Campo Grande; 4- Processo 07/004795/2013 – à SME, a CCNLEP deliberou 

por  nada  opor  quanto  à  sugestão  do  nome  PROFESSOR  CARLOS  FALSETH  para 

denominação de um Espaço de Desenvolvimento Infantil  localizado à Rua Debussy – 

Jardim América; 5- Processo 07/004796/2013 – à SME, a CCNLEP deliberou por nada 

opor  quanto  à  sugestão  do  nome  PROFESSORA  LUCIA  MARIA  QUITETE  DE 

CARVALHO AMARAL  para  denominação de um Espaço de Desenvolvimento  Infantil 



localizado  na  Borda  do  Mato  –  Andaraí;  6-  Processo  07/004797/2013  –  à  SME,  a 

CCNLEP deliberou  por nada opor quanto à sugestão do nome  ALMIR LEITE RIBEIRO 

(pai do jogador Adriano) para denominação de um Espaço de Desenvolvimento Infantil  

localizado na Vila Cruzeiro – Penha; 7- Processo 07/004968/2013 – à SME, a CCNLEP 

deliberou por nada opor quanto à sugestão do nome DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA 

(Professor e gramático) para denominação de uma unidade escolar localizada na Praça 

Seca – Jacarepaguá;  8- Processo 07/004969/2013  – à SME, a CCNLEP deliberou  por 

nada  opor  quanto  à  sugestão  do  nome  PROFESSORA  SARITA  KONDER para 

denominação  de  um  Espaço  de  Desenvolvimento  Infantil  localizado  na  Rua  Alice  – 

Laranjeiras; 9 - Processo 07/004970/2013 – à SME, a CCNLEP deliberou por nada opor 

quanto  à  sugestão  do  nome  JOÃO GOMES  (líder  comunitário  na  Vila  Aliança)  para 

denominação de um Espaço de Desenvolvimento Infantil  localizado na Vila  Aliança – 

Senador Camará; 10  - Processo 07/005040/2013  – à SME, a CCNLEP deliberou  por 

nada opor quanto à sugestão do nome PAULO VANZOLINI (zoólogo e compositor) para 

denominação  de  uma  unidade  escolar  localizada  em  Guaratiba;  11  -  Processo 

07/005039/2013 – à SME, a CCNLEP deliberou por retornar ao órgão o referido processo 

informando  que  o  nome  LUIZ  PAULO  HORTA  (jornalista)  já  foi  designado  para 

denominação de uma logradouro no bairro do Recreio de Bandeirantes e aguarda retorno 

com sugestão de novo homenageado.

A Coordenadora explicou sobre o Decreto nº 37551 de 19/08/2013, que dispõe 

sobre a transferência da CCNLEP para CVL e dá outras providências.

A Coordenadora informou que enviará um email para o Assessor do Gabinete do 

Prefeito solicitando um posicionamento de todos os processos enviados por esta 

Comissão para o referido órgão e que ainda não houve retorno.

A Coordenadora sugeriu que seja incluído no site do Arquivo/CCNLEP um link com 

as  matérias  de  jornais  referentes  às  atividades  da  Comissão  (obituários, 

nomenclaturas, etc).

Terminada  por  volta  de  11h30min,  a  Coordenadora  da  Comissão  deu  por 

encerrados os trabalhos nesta data,  convidando os membros da CCNLEP para 

nova reunião, a ser marcada para 23 de setembro de 2013, na Sala de Reunião do 



Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15 – 1º andar – Cidade Nova – 

Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013.

_________________________________ 
                                                                                       Coordenação da CCNLEP 


