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COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
 
REUNIÃO  
 
Local:  Sala de reuniões anexa ao gabinete da Diretora do AGCRJ - Rua  

Amoroso Lima, 15 - 1º andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro  
Data:  05/12/2006 - 3ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira 

Alberto Cavalieri Machado 
Ângela Marquardt  
Ayrton Luiz Gonçalves 
Beatriz Kushnir 
Heliete Costa Soares  
Leslie  Figueiredo  
Olínio Gomes Paschoal Coelho  
Sandra Frazão da Silva  
Sérgio Flores da Silva  
Vitória Maria Almeida Liberalli   

 

 

ATA 
 
Após aos 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 aprovada e assinada por todos os presentes. 
 
Ato contínuo, foi discutido, já com as com as presenças de representantes da 
Coordenação de Regularização Urbanística - CRU, da SMU (Leslie  Figueiredo e 
Tânia Cruz, que ficou apenas por pouco tempo) e da Coordenação de 
Regularização Fundiária – CRF, da SMH (Ângela Marquardt), o procedimento 
padrão para aqueles processos que envolvam denominações  extravagantes ou 
esdrúxulas escolhidas por comunidades em Áreas de Especial Interesse Social e 
expressas nas citadas minutas e/ou decretos de reconhecimento de nominação. 
Ficou decidido que será feito o pedido de anexação de abaixo-assinado ou da 
manifestação expressa dos representantes da comunidade local corroborando a 
escolha das nominações constantes nas referidas minutas e decretos acima 
referidos. 
 
Por fim, passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião, 
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes: 
 
 
01/001739/2006 –  referente à minuta de decreto para alteração de denominação 
de logradouro - Avenida Moreira da Silva (Músico) - antes conhecida como 
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Avenida Trinta e Um de Março, reconhecida pelo Decreto 1075 de 22/07/1977, no 
bairro de Santo Cristo, em cumprimento ao Projeto de Lei nº 890/2006; 

Parecer: A Comissão deliberou não ter nada a opor referente à minuta 
de decreto para alteração de denominação de logradouro - Avenida Moreira da 
Silva (Músico) - antes conhecida como Avenida Trinta e Um de Março, 
reconhecida pelo Decreto 1075 de 22/07/1977, no bairro de Santo Cristo, em 
cumprimento ao Projeto de Lei nº 890/2006. Apenas como ressalva essa 
Comissão sugere trocar-se a caracterização do homenageado, ficando a 
denominação, para uma nova minuta de decreto, a ser: Avenida Moreira da Silva 
(Cantor). 
 
 
01/002025/2005 - referente à tomada de ciência dos despachos da PGM (iniciados 
às fls. 31 do processo) sobre o Projeto de Lei nº  331/2005 (depois transformado 
na Lei 4.326 de 27/04/2006) que não recomendam a propositura de ação de 
inconstitucionalidade da referida lei para homenagear Carlos Scliar (Artista 
plástico), dando esse nome a praça inominada localizada ao fim ada Rua Rodolfo 
Albino, no bairro do Leblon; 

Parecer: A Comissão informa ter tomado ciência dos despachos da 
PGM (iniciados às fls. 31 do processo) que entendem não haver interesse em agir 
juridicamente contra a Lei 4.326 de 27/04/2006 (baseada no Projeto de Lei nº 
331/2005) referente a homenagear Carlos Scliar (Artista plástico), dando esse 
nome a praça inominada localizada ao fim da Rua Rodolfo Albino, no bairro do 
Leblon. 
 
 
02/000318/2006 –  referente ao Decreto nº 27.258 de 09/11/2006, para 
reconhecimento de logradouro – Ladeira dos Anjos de Vila Valqueire, PAA/PAL 
11962/46390 de 11/11/2004 o logradouro anteriormente conhecido como Rua 
Projetada “A”, no bairro de Vila Valqueire, já aprovado por essa Comissão e pelas 
diversas instâncias concernentes; 

Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.258 
de 09/11/2006 (fls. 22 do processo), para reconhecimento de logradouro - Ladeira 
dos Anjos de Vila Valqueire, PAA/PAL 11962/46390 de 11/11/2004 - 
anteriormente conhecido como Rua Projetada “A”, no bairro de Vila Valqueire, já 
aprovado por essa Comissão e pelas diversas instâncias concernentes, e sugere o 
envio do presente processo a U/DCT-2 para as providências concernentes. 
 
 
02/000493/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
prolongamento de 90m de logradouro - Rua Jambeiro (PAA 7154 / PAL 21660 de 
05/12/1957) -, no bairro do Jardim Sulacap – Bangu, que passa a terminar com 
1.160m de extensão; 
 
 
02/000832/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de dez 
logradouros - ruas Caminho do Amazonas; Caminho do Acre; e as travessas 
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Pernambuco do Tutóia e Tocantins do Tutóia, entre outros -, no loteamento 
Caminho do Tutóia, no bairro de Cosmos;  

Parecer:  A Comissão informa, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de dez logradouros - ruas Caminho do Amazonas; Caminho do 
Acre; e as travessas Pernambuco do Tutóia e Tocantins do Tutóia, entre 
outros -, no loteamento Caminho do Tutóia, no bairro de Cosmos, que deliberou 
por sugerir que o p.p. seja encaminhado a U/CRU para anexação de abaixo-
assinado ou manifestação expressa dos representantes da comunidade local 
corroborando a escolha das nominações constantes da referida minuta. 
 
 
02/000877/2006 –  referente ao Decreto nº 27.260 de 09/11/2006, para 
reconhecimento de logradouro - Rua Darcy Roquete Vaz (Desembargador), CL 
15208-2 -, o logradouro anteriormente conhecido como Rua Darcy Roquete Vaz, 
no bairro do Jardim Guanabara, já aprovado por essa Comissão e pelas diversas 
instâncias concernentes; 

Parecer: A Comissão tomou ciência do Decreto nº 27.260 de 
09/11/2006 (fls. 17 do processo), para restabelecimento de logradouro - Rua 
Darcy Roquete Vaz (Desembargador), CL 15208-2 -, anteriormente conhecido 
como Rua Darcy Roquete Vaz (Decreto nº 2731 de 15/08/1980), no bairro do 
Jardim Guanabara, já aprovado por essa Comissão e pelas diversas instâncias 
concernentes, e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para as 
providências concernentes. 
 
 
02/001171/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento do trecho 
inicial, com 620m de extensão, antes conhecido como Rua Z, da Rua Soldado 
Ramis Mendes (PAA 8161 / PAL 25028 de 23/06/1964), no bairro de Paciência, 
que passa a terminar com 898m de extensão; 

Parecer: A Comissão deliberou não ter nada a opor referente à minuta 
de decreto para reconhecimento do trecho inicial, com 620m de extensão, antes 
conhecido como Rua Z, da Rua Soldado Ramis Mendes (PAA 8161 / PAL 25028 
de 23/06/1964), no bairro de Paciência, que passa a terminar com 898m de 
extensão. 
 
 
02/001211/2006 –  referente ao Decreto nº 27.259 de 09/11/2006, para 
reconhecimento de nova nomenclatura para oito logradouros - ruas Tomás 
Soares da Silva (Zizinho); Domingos da Guia; Jorge Mendonça; Luiz Rigoni; 
Wolney Braune; Carlson Gracie; Rodrigo Raineri; e Orlando Viana (antigas 
ruas B, C, D, E , F, G, H, e I) -, no bairro de Campo Grande.  

Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.259 
de 09/11/2006 (fls. 23 do processo), para reconhecimento de nova nomenclatura 
para oito logradouros - ruas Tomás Soares da Silva (Zizinho); Domingos da 
Guia; Jorge Mendonça; Luiz Rigoni; Wolney Braune; Carlson Gracie; Rodrigo 
Raineri; e Orlando Viana (antigas ruas B, C, D, E , F, G, H, e I) -, no bairro de 
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Campo Grande, e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para as 
providências concernentes. 
 
 
02/001255/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro – Rua Alzira Veiga de Carvalho (Dona Alzira), antes conhecida como 
Rua “A” -, no bairro de Santíssimo;  

Parecer:  A Comissão deliberou deliberou não ter nada a opor referente 
à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro no bairro de Santíssimo, 
Rua Alzira de Carvalho, anteriormente conhecida como Rua “A” (PAA/PAL 
9.983/36.549 de 31/08/1979). 

 
 
02/001318/2004 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de três 
logradouros – ruas Alegria Silva Neto, antes conhecido como Ruas Projetadas 
“A” e “D”; Esperança Silva Neto, antes conhecido como Rua Projetada “B” e Paz 
Silva Neto, antes conhecido como Rua Projetada “C” -, no bairro de Realengo; 

Parecer: A Comissão informa, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de três logradouros - ruas Alegria Silva Neto, antes conhecido 
como Ruas Projetadas “A” e “D”; Esperança Silva Neto, antes conhecido como 
Rua Projetada “B” e Paz Silva Neto, antes conhecido como Rua Projetada “C” -, 
no bairro de Realengo, que deliberou por sugerir que o p.p. seja encaminhado a 
U/CRU para anexação de abaixo-assinado ou manifestação expressa dos 
representantes da comunidade local corroborando a escolha das nominações 
constantes da referida minuta. 
 
 
02/001700/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro com nome a ser sugerido por essa Comissão - (antiga Via Serviente 3, 
do PAA 21840 de 19/06/1958 e PAL 37011 de 06/06/1980) -, no bairro de 
Guaratiba; 

Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de logradouro no bairro de Guaratiba, por indicar o nome de 
Leleco Sampaio (Pescador) para a antiga Via Serviente 3, do PAA 21840 de 
19/06/1958 e PAL 37011 de 06/06/1980. 
 
 
02/002015/2003 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de dois 
logradouros a serem sugeridos por essa Comissão - (antigas ruas 73 e 106, do 
PAA 6172 / PAL 18529 de 24/09/1953) -, no bairro de Guaratiba; 

Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de dois logradouros no bairro de Guaratiba, por indicar os nomes 
de Jece Valadão (Ator) para o logradouro antes conhecido como Rua 73; e Irving 
São Paulo (Ator) para o logradouro antes conhecido como Rua 106. 
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02/002311/2006 -  referente à solicitação de mudança da denominação oficial 
dada pelo Decreto nº 26934, de 24/08/2006, para a antiga Servidão de Passagem 
4, no Recreio dos Bandeirantes, que passou a chamar-se Rua Palhaço 
Carequinha, Os moradores locais pretendem que a rua passe a chamar-se Rua 
George Gomes Savalla (Palhaço Carequinha); 

Parecer: A Comissão deliberou não ter nada a opor referente ao pedido 
feito pelos moradores locais de mudança da denominação da atual Rua Palhaço 
Carequinha (Decreto nº 26934, de 24/08/2006, para a antiga Servidão de 
Passagem 4, no Recreio dos Bandeirantes), que passaria a chamar-se Rua 
George Savalla (Palhaço Carequinha). 
 
 
02/002380/2003 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de trinta 
logradouros na Comunidade da Casa Branca - Estrada da Casa Branca; 
Travessa Luzia Francisco de Freitas; e Rua Paraíso da Casa Branca; entre 
outras -, no bairro da Tijuca; 

Parecer:  A Comissão informa, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de trinta logradouros na Comunidade da Casa Branca - Estrada 
da Casa Branca; Travessa Luzia Francisco de Freitas; e Rua Paraíso da Casa 
Branca; entre outras -, no bairro da Tijuca, que deliberou por sugerir que o p.p. 
seja encaminhado a U/CRU para anexação de abaixo-assinado ou manifestação 
expressa dos representantes da comunidade local corroborando a escolha das 
nominações constantes da referida minuta. 
 
 
02/003030/2002 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de dez 
logradouros - nove deles a serem sugeridos por essa Comissão (antigas ruas 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10), além da Rua Floriano Manoel da Fonseca (antiga rua 8), 
sugerida na inicial -, no bairro de Santa Cruz; 

Parecer:  A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de dez logradouros, nove deles a serem sugeridos por essa 
Comissão, no bairro de Santa Cruz, por indicar os nomes de Rogério Duprat 
(Maestro) para a antiga Rua 1;  Oswaldo Porto Rocha (Historiador) para a antiga 
Rua 2; Nestor de Oliveira (Engenheiro) para a antiga Rua 3; Caio Tácito de 
Vasconcelo (Jurista) para a antiga Rua 4;  Haroldo Cruz (Reitor) para a antiga 
Rua 5; Hilton Souchois (Professor) para a antiga Rua 6; Oscar Dias Corrêa 
(Ministro) para a antiga Rua 7; Haroldo Cardoso de Souza (Arquiteto) para a 
antiga Rua 9; e Alberto Conde Peres (Professor) para a antiga Rua 10. Estes 
juntar-se-ão ao nome já constante do p.p. - Floriano Manoel da Fonseca (antiga 
rua 8) -, perfazendo o total teor da minuta acima epigrafada. 
 
 
02/004096/1996 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de treze 
logradouros no bairro de Campo Grande, dez deles sugeridos por essa Comissão. 
O processo retorna em virtude de dois dos nomes sugeridos estarem 
impedidos - Rua Alberto Lima (Jornalista) para o logradouro anteriormente 
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conhecido como Rua 4; e Rua Daniella Calabria (Jornalista) para o logradouro 
anteriormente conhecido como Rua 11; 

Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de treze logradouros no bairro de Campo Grande (dez deles 
inominados e a serem sugeridos por essa Comissão), cujo processo retorna em 
virtude de dois dos nomes sugeridos estarem impedidos - Alberto Lima e Daniella 
Calábria - por indicar, para substituição dos mesmos, os nomes de Mário da 
Cunha (Jornalista) para o logradouro anteriormente conhecido como Rua 4; e 
Conrado Pereira (Jornalista) para o logradouro anteriormente conhecido como 
Rua 11. 
 
 
02/265588/2006 –  referente ao Decreto nº 27.257 de 09/11/2006, para 
reconhecimento de sete logradouros no loteamento Parque Beija-Flor - ruas Anil 
Beija-Flor; Branco Beija-Flor e Coral Beija-Flor, entre outras -, no bairro de 
Campo Grande, já aprovado por essa Comissão e pelas diversas instâncias 
concernentes; 

Parecer:  A Comissão informa, referente referente ao Decreto nº 27.257 
de 09/11/2006, para reconhecimento de sete logradouros no loteamento Parque 
Beija-Flor - ruas Anil Beija-Flor; Branco Beija-Flor e Coral Beija-Flor, entre 
outras -, no bairro de Campo Grande, que deliberou por sugerir que o p.p. seja 
encaminhado a U/CRU para anexação de abaixo-assinado ou manifestação 
expressa dos representantes da comunidade local corroborando a escolha das 
nominações constantes da referida minuta 
 
 
02/265589/2006 –  referente a re-análise da minuta de decreto para 
reconhecimento de três logradouros no loteamento Professor Luiz de Melo 
Campos – ruas Graça de Melo Campos; Belo de Melo Campos; e Amoroso de 
Melo Campos -, no bairro de Anchieta; 

Parecer: A Comissão informa, referente a re-análise da minuta de 
decreto para reconhecimento de três logradouros no loteamento Professor Luiz de 
Melo Campos – ruas Graça de Melo Campos; Belo de Melo Campos; e 
Amoroso de Melo Campos -, no bairro de Anchieta, que deliberou por sugerir 
que o p.p. seja encaminhado a U/CRU para anexação de abaixo-assinado ou 
manifestação expressa dos representantes da comunidade local corroborando a 
escolha das nominações constantes da referida minuta. 
 
 
02/265679/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de sete 
logradouros na Comunidade Moisés Santana, Complexo do Sapê - Rua José 
Francisco da Rocha; Travessa Wagner Alves da Cruz; e Travessa  Carvalho 
dão Campo; entre outras -, no bairro de Turiaçu; 

Parecer: A Comissão informa, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de sete logradouros na Comunidade Moisés Santana, Complexo 
do Sapê - Rua José Francisco da Rocha; Travessa Wagner Alves da Cruz; e 
Travessa  Carvalho dão Campo; entre outras -, no bairro de Turiaçu, que 



 7 

deliberou por sugerir que o p.p. seja encaminhado a U/CRU para anexação de 
abaixo-assinado ou manifestação expressa dos representantes da comunidade 
local corroborando a escolha das nominações constantes da referida minuta. 
 
 
10/329086/2006 –  referente ao pedido do Rotary Club Rio de Janeiro – Irajá, para 
colocação de Marco Rotárico do Rotary Club Irajá no canteiro triangular central 
próximo à Praça dos Três Poderes, no bairro de Irajá.  
OBS: salvo engano, o p.p. foi encaminhado equivocadamente a essa Comissão, 
uma vez que as fls. 11 do processo há carga deste para a Comissão de Proteção 
da Paisagem Urbana, que não se manifestou acerca do assunto; 

Parecer:  A Comissão deliberou, referente ao pedido do Rotary Club Rio 
de Janeiro - Irajá, para colocação de Marco Rotárico do Rotary Club Irajá no 
canteiro triangular central próximo à Praça dos Três Poderes, no bairro de Irajá, 
por sugerir o envio do p.p. a Comissão de Proteção da Paisagem Urbana, uma 
vez que as fls. 11 do processo há carga deste para essa comissão, que não se 
manifestou acerca do assunto. 
 
 
10/354020/2003 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro a ser sugerido por essa Comissão (antiga Travessa Santa Brígida), no 
bairro de Guaratiba, em virtude de o nome constante da inicial - Santa Brígida - 
achar-se impedido; 

Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de logradouro a ser sugerido por essa Comissão, no bairro de 
Guaratiba, em virtude de o nome constante da inicial - Santa Brígida - achar-se 
impedido, por indicar o nome de Werner Kraudelat (Professor) para a mesma. 
 
 
12/000080/2006 –  referente à sugestão de homenagear José Mauro Bortone 
Lebrão (Engenheiro) dando esse nome a um logradouro da Cidade do Rio de 
Janeiro. Às fls. 07 do p.p. foi informado por essa Comissão que o nome em apreço 
já fora indicado para homenagem no processo nº 02/000318/2006 (analisado em 
30/05/2006). Assim, a UDCT-2 sugeriu que o p.p. fosse arquivado; 

Parecer: A Comissão tomou ciência da informação prestada pela 
UDCT-2 as fls. 09 do p.p. acerca do Decreto nº 26.827 de 02/08/2006 (processo nº 
02/000318/2006) que denominou um logradouro no bairro de Campo Grande com 
a alcunha de Praça José Mauro Lebrão (Engenheiro), atendendo, pois, o teor 
contido na inicial. Concordamos, assim, com a sugestão da UDCT-2 de que o p.p. 
encontra-se em condições de arquivamento. 
12/000711/2005 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro - Praça Werton Luiz da Costa e Silva -, até a presente inominado, no 
bairro do Maracanã; 

Parecer: A Comissão deliberou não ter nada a opor referente à minuta 
de decreto para reconhecimento de logradouro - Praça Werton Luiz da Costa e 
Silva -, até a presente inominado, no bairro do Maracanã. 
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12/002062/2005 –  referente ao Decreto nº 27.314 de 21/11/2006, para alteração 
de denominação de logradouro - Rua Francisco Milani (Ator) -, anteriormente 
conhecida como Rua Morro do Pinheiro, no bairro de Jacarepaguá, já aprovado 
por essa Comissão e pelas diversas instâncias concernentes; 

Parecer:  A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.314 
de 21/11/2006 (fls. 26 do processo), para alteração de denominação de logradouro 
- Rua Francisco Milani (Ator) -, anteriormente conhecida como Rua Morro do 
Pinheiro, no bairro de Jacarepaguá, já aprovado por essa Comissão e pelas 
diversas instâncias concernentes, e sugere o envio do presente processo a 
U/DCT-2 para as providências concernentes. 
 
 
12/002567/2006 –  referente à sugestão do Exmo. Sr. Prefeito de uma lei onde as 
placas com os nomes das ruas tenham uma informação acerca do homenageado; 

Entendimento: o p.p. foi encaminhado ao Conselheiro Ayrton Luiz 
Gonçalves para exarar parecer sobre o assunto. 
 
 
12/002569/2006 –  referente à sugestão de nominar de Praça Agitada ao 
logradouro localizado no encontro das Ruas Marquês de Sapucaí e Nabuco de 
Freitas, no bairro da Gamboa; 
OBS: no processo nº 12/001910/2006, analisado em 05/10/2006, referente à 
mesma sugestão, a Comissão deliberou por enviar o referido a U/DCT-2 para que 
este verifique sobre a existência de logradouro reconhecido com esta alcunha e a 
exata localização da propositura da inicial. 

Parecer: A Comissão Carioca de Nominação de Logradouros e 
Equipamentos Públicos, em reunião realizada em 05/12/2006, deliberou, referente 
à sugestão de nominar de Praça Agitada ao logradouro localizado no encontro 
das Ruas Marquês de Sapucaí e Nabuco de Freitas, no bairro da Gamboa, por 
sugerir o envio do p.p. a U/DCT-2 para ser apensado ao processo nº 
12/001910/2006, (analisado em 05/10/2006 por essa Comissão) referente ao 
mesmo assunto e que se encontra nesta diretoria. 
 
16/000980/2003 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de vinte e 
oito logradouros - ruas Prosperidade de Congonhas; Araras de Congonhas; e 
as travessas Papoulas de Congonhas e Coqueiros de Congonhas, entre 
outros -, na Comunidade Buriti-Congonhas, no bairro de Madureira; 

Parecer: A Comissão informa, referente à minuta de decreto para 
reconhecimento de vinte e oito logradouros - ruas Prosperidade de Congonhas; 
Araras de Congonhas; e as travessas Papoulas de Congonhas e Coqueiros 
de Congonhas, entre outros -, na Comunidade Buriti-Congonhas, no bairro de 
Madureira, que deliberou por sugerir que o p.p. seja encaminhado a U/CRU para 
anexação de abaixo-assinado ou manifestação expressa dos representantes da 
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comunidade local corroborando a escolha das nominações constantes da referida 
minuta. 
 
 
Terminada, por volta das 12:30h, a análise de 27 processos, a Coordenadora da 
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros  
da CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 09/01/2007 (3ª-feira), as 
10:00h. 
 
 
Sem mais o que comentar a respeito da reunião, eu, Alberto Antonio Taveira, 
lavrei esta ata, pela qual dou testemunho de fé. 

             
 
             Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2006. 

 
 
 
        ______________________________ 

Alberto Antonio Taveira 
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Presença da Reunião Ordinária de 05/12/2006. 
 

 
 

Alberto Antonio Taveira ______________________________________________ 
 
 
Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________ 
 
 
Ângela Marquardt ___________________________________________________ 
 
 
Ayrton Luiz Gonçalves _______________________________________________ 
 
 
Beatriz Kushnir______________________________________________________ 
 
 
Heliete Costa Soares ________________________________________________ 
 
 
Leslie  Figueiredo ___________________________________________________ 
 
 

Olínio Gomes Paschoal Coelho ________________________________________ 
 
 
Sandra Frazão da Silva ______________________________________________ 
 
 
Sérgio Flores da Silva ________________________________________________ 
 
 
Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________ 
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                         De acordo, em 09/01/2007. 
 

 
 

Alberto Antonio Taveira ______________________________________________ 
 
 
Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________ 
 
 
Ângela Marquardt ___________________________________________________ 
 
 
Ayrton Luiz Gonçalves _______________________________________________ 
 
 
Beatriz Kushnir______________________________________________________ 
 
 
Cybelle M. de Ipanema _______________________________________________ 
 
 
Cláudio Antonio S. L. Carlos ___________________________________________ 
 
 
Heliete Costa Soares ________________________________________________ 
 
 
Olínio Gomes Paschoal Coelho ________________________________________ 
 
 
Rachel Sisson ______________________________________________________ 
 
 
Sandra Frazão da Silva ______________________________________________ 
 
 
Sérgio Flores da Silva ________________________________________________ 
 
 
Tânia Lima d’Albuquerque e Castro _____________________________________ 
 
 
Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________ 
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