
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:    21/06/2016

Presenças (em ordem alfabética): André Csáky Perlingeiro;  Andréa Coelho Alyrio Machado;

Beatriz Kushnir; Georgia da Costa Tavares; Marcelo Coitinho

Santos;  Marcelo  José de Freitas;  Sandra  Frazão da Silva  e

Silvia Mary Pereira Borba e Sônia Zylberberg.

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  (9)  nove

processos, que foram encaminhados da seguinte forma:  1 – Processo 07/003.309/2016 de

30/05/2016 – à SME, a CCNLEP  informa ciência a solicitação para a denominação de um

Primário, localizado na Estrada do Curipós, s/n. Anil. A Comissão deliberou por nada a opor

quanto  à  escolha  do  nome  Professor  Eittel  Seixas;  2  –  Processo  01/001.982/2016  de

25/04/2016  –  à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar, que o nome objeto do p.l., será

incluído  na  lista  dos  homenageados;  3  –  Processo  01/002.273/2016  de  06/05/2016  –  à

SUBALP, a CCNLEP informa ciência ao p.l. 1826/2016 que dá o nome de Professora Carolina

Lampreia  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; 

4 – Processo 01/002.412/2016 de 12/05/2016 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência ao p.l.

1842/2016  que dá o  nome de  Professor  Murilo  Antonio  Rodrigues  de Andrade  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;  5  – Processo

01/004.519/2011 de 05/10/2011 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência e endossa o parecer

da smu às fls. 74, onde ressalta que o logradouro é particular e de acordo com o art.183 do

decreto 6000/37 não poderá ser reconhecido como público; 6 – Processo 01/004.927/2015 de

29/09/2015  –  à SUBALP, a CCNLEP informa ciência ao p.l. 1529/2015 que dá nomes a oito

logradouros  situados  no  Bosque  dos  Caboclos  em  Campo  Grande;  7  –  Processo

01/005.623/2013 de 10/11/2013 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência e endossa o parecer

da  smu  às  fls.  45,  onde  ressalta  que  a  Via  Binário já  foi  reconhecida  como  Av.  Oscar

Niemeyer ; 8 – Processo 02/000.588/2015 de 14/07/2015 – à U/CGPIS, a CCNLEP deliberou

por nada a opor quanto à escolha dos nomes apresentados para o reconhecimento de 13

logradouros, na Comunidade Novo Mundo em Santa Cruz; 9 – Processo 02/000.224/2016 de

10/03/2016  –  à  SUBALP,  a  CCNLEP  deliberou  por  indicar  o  nome  Rua  Julio  de  Sá

Bierrenbach (almirante que lutou por investigações do Caso RIOCENTRO)  para antiga

Rua S-E. A Comissão deliberou por nada a opor quanto ao reconhecimento da Pista direita da

Av.  Adalgisa  Colombo  e  à  escolha  dos  nomes  Rua  Sergio  Buarque  de  Holanda,  Rua

Henrique Lahmeyer  de Mello  Barreto,  Rua Luiz  Antonio  Campo Mello e  Rua Antonio

Galotti para o reconhecimento de 5 logradouros, no bairro de Jacarepaguá.

Terminada por volta de 15:15h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os trabalhos

nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser marcada para 28 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, 21 de junho de 2016.
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