
COMISSÃO CARIOCA 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:    24/05/2016

Presenças  (em ordem alfabética):  Ana  Paula  da  Silva  Giesteira;  André  Csáky Perlingeiro;

Beatriz Kushnir; Geórgia da Costa Tavares; Marcelo Coitinho

Santos;  Sandra  Frazão  da  Silva;  Silvia  Mary  Pereira  Borba;

Sônia Zylberberg e Paloma Hochman Mendez.  

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  (13)  treze

processos, que foram encaminhados da seguinte forma:  1 – Processo 07/002.203/2016 de

11/04/2016 – à SME, a CCNLEP  informa ciência a solicitação para a denominação de um

Espaço  de  Desenvolvimento  Infantil  -  EDI,  localizado na  Estrada do Curipós.  A Comissão

deliberou por nada a opor quanto à escolha do nome EDI Professora Alda Maffei Libonati; 2

– Processo 07/002.857/2016 de 05/05/2016 – à SME, a CCNLEP informa ciência a solicitação

para a denominação de uma Escola Municipal, localizada na Estrada de Sepetiba. A Comissão

deliberou por nada a opor quanto à escolha do nome Escola Municipal Walquir Pereira; 3 –

Processo 07/002.856/2016 de 05/05/2016 – à SME, a CCNLEP informa ciência a solicitação

para a denominação de um Espaço de Desenvolvimento Infantil - EDI, localizado na Estrada de

Sepetiba.  A Comissão  deliberou  por  nada  a  opor  quanto  à  escolha  do  nome  EDI  Maria

Rosangela Oliveira (Tia Neguinha); 4 – Processo 07/003.195/2016 de 20/05/2016 – à SME,

a  CCNLEP  informa  ciência  a  solicitação  para  a  denominação  de  um  Espaço  de



Desenvolvimento Infantil - EDI, localizado em Campo Grande. A Comissão deliberou por nada

a opor quanto à escolha do nome EDI Elflodízio dos Santos; 5 – Processo 01/001.978/2016

de 25/04/2016 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência ao p.l. 1797/2016 que dá o nome de

Professor Belmiro Siqueira (Patrono Nacional  dos administradores,  1921/1987)  a uma

unidade da rede municipal de ensino público; 6 – Processo 01/003.770/2015 de 30/07/2015 – 

à  SUBALP,  a  CCNLEP  deliberou  por  sugerir  uma  adaptação  ao  p.l.  1391/2015  com  a

elaboração  de  um  percurso  menor  que  este  apresentado,  levando  em  consideração  os

pareceres  anteriores  em  especial  o  parecer  da  smu  às  fls.38  que  analisa  os  percursos

propostos  e  pontua  que  apresentam  grandes  descontinuidades,  não  podendo  assim

compreender  um caminho;  7 – Processo 01/001.977/2016 de 25/04/2016  –  à  SUBALP,  a

CCNLEP  informa  ciência  ao  p.l.  1796/2016  que  dá  o  nome  de  Professor  Eitel  Seixas

(1931/2015)  a uma unidade da rede municipal de ensino público. A Comissão pede que seja

informada sobre o endereço da escola escolhida para a homenagem, na época da nomeação;

8 – Processo 01/001.319/2016 de 17/03/2016 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência ao p.l.

1747/2016 que dá o nome de Largo Alexandre Caco (Alexandre de Oliveira Rodrigues 1982

–  2013)  a  um  largo  inominado,  situado  no  bairro  do  Jardim  América;  9  –  Processo

01/002.037/2016 de 27/04/2016 – ao GP/GAB, a CCNLEP deliberou por indicar os nomes Rua

Nilton Santos (Jogador de futebol), Rua Takeshi Ueda (Desportista) e Rua Teixeira Heizer

(Jornalista esportivo) para o reconhecimento de três logradouros e o prolongamento da Rua

Wilfred Penha Borges  situados  no  Pontal  Oceânico;  10  –  Processo 10/110.016/2015 de

31/08/2015  – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por  nada a opor  quanto à solicitação para a

nomeação da  Praça Laura Regis Bittencourt,  no bairro de São Conrado;  11 – Processo

02/000.686/2015 de 12/08/2015 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por solicitar uma biografia do

Sr.  Aldo Ribeiro;  12 – Processo 02/000.178/2016 de 25/02/2016  – à U/GCT,  a CCNLEP

deliberou por nada a opor quanto à solicitação para o reconhecimento da Rua Monte Tabor da

Pedreira, localizada no bairro da Pavuna; 13 – Processo 02/200.244/2016 de 18/05/2016 – à

U/GCT,  a  CCNLEP  deliberou  por  indicar  o  nome  Rua  Memória  e  Verdade  para  o

reconhecimento de um logradouro e o prolongamento da Rua Inês Etienne Romeu  (Militante

Política) no bairro de Bangu.

Terminada por volta de 16:00h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os trabalhos

nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser marcada para 21 de

junho de 2016, na Sala de Reunião do Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15

– 1º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.



Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


