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:
07/11/2006 - 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):
Alberto Antonio Taveira
Alberto Cavalieri Machado
Beatriz Kushnir
Cláudio Antonio Santos Lima Carlos
Heliete Costa Soares
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 assinada por todos os presentes.
Ato contínuo, foi feita a leitura do parecer elaborado pelo Conselheiro Professor
Ayrton Luiz Gonçalves, referente a re-análise do processo nº 14/000521/2005
sobre a mudança de denominação do Parque Natural Municipal da Freguesia
para Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia. O parecer, aprovado por
unanimidade por essa Comissão, ratifica o parecer desta Comissão, às fls.12 do
p.p., contrário à referida mudança de denominação.
Em seguida, foi discutido o email do Sr. Subsecretário das Culturas, Carlos Alberto
Rolim (datado de 06/11/2005) - referente ao processo nº 12/001965/2006 (datado
de 27/09/2006), com a sugestão do Sr. Vereador Índio da Costa para homenagear
Wilfred Penha Borges dando esse nome à Rua Serviente 4, no Recreio dos
Bandeirantes. Ocorre que a referida Rua Serviente 4 já recebera a denominação
de Palhaço Carequinha através do Decreto nº 26934, de 24 de agosto de 2006,
que foi o corolário do processo nº 02/002601/2005 (autuado em 23/11/2005),
analisado por essa Comissão em sua reunião ordinária realizada no dia
30/05/2006. A Comissão decidiu por exarar parecer cuja íntegra está descrita ao
fim desta ata, quando da análise dos processos fora de pauta.
Por fim, passou-se a análise dos processos a serem examinados nesta reunião,
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes:
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01/0001148/2005 - referente à tomada de ciência dos despachos da PGM
(iniciados às fls. 24 do processo) sobre o Projeto de Lei nº 188/2005 (depois
transformado na Lei 4.277 de 29/03/2006) que não recomendam a propositura de
ação de inconstitucionalidade da referida lei para homenagear Anélio Latini Filho
(Cineasta), dando esse nome a Avenida GW, reconhecida oficialmente como Rua
Edna Côrtes (Professora) pelo Decreto 18269 de 23/12/1999, no bairro do
Recreio dos Bandeirantes;
Parecer:
A Comissão informa ter tomado ciência dos despachos da PGM
(iniciados às fls. 24 do p.p.) que entendem não haver interesse em agir
juridicamente contra a Lei 4.277 de 29/03/2006 (baseada no Projeto de Lei nº
188/2005) referente a homenagear Anélio Latini Filho (Cineasta), dando
esse nome a Avenida GW, reconhecida oficialmente como Rua Edna Côrtes
(Professora) pelo Decreto 18269 de 23/12/1999, no bairro do Recreio dos
Bandeirantes.

01/002365/2006 - referente ao Projeto de Lei nº 949/2006 que dá o nome de
Almirante Orlando Raso ao logradouro reconhecido oficialmente como Alameda
Sandra Alvim (Decreto 15.561 de 1997, em seu trecho entre as avenidas Genaro
de Carvalho e Jarbas de Carvalho), no bairro do Recreio dos Bandeirantes;
Parecer:
A Comissão deliberou por ser contrária ao proposto no Projeto de Lei
nº 949/2006, ou seja, dar o nome de Almirante Orlando Raso ao logradouro
reconhecido oficialmente como Alameda Sandra Alvim (Decreto 15.561 de
1997) em seu trecho entre as avenidas Genaro de Carvalho e Jarbas de
Carvalho, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Cidade do Rio de
Janeiro. A Comissão entende que a alternância de denominações em um
mesmo logradouro pode gerar inconvenientes, assim como confusões, a
moradores e comerciantes instalados no logradouro, ainda mais se tratando
de mudança de denominação de apenas um trecho, e intermediário, de um
logradouro oficialmente reconhecido como esse.
01/003353/2005 – referente ao Decreto nº 27.192 de 20/10/2006, para
reconhecimento de logradouro - Praça Roziel Coelho (Tenente) -, no bairro da
Pavuna, já aprovado por essa Comissão e pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.192 de
20/10/2006 (fls. 23 do processo), de reconhecimento da Praça Roziel
Coelho (Tenente) -, no bairro da Pavuna, e sugere o envio do presente
processo a U/DCT-2 para as providências concernentes.
02/000832/2006 – 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;
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, com a presença de
representante da Coordenação de Regularização Urbanística – CRU, da
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SMU, para esclarecimentos referentes as denominações escolhidas e
expressas na citada minuta de decreto;
02/000889/2001 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de quatro
logradouros, dois deles a serem sugeridos por essa Comissão – Rua (nome a ser
sugerido); Rua (nome a ser sugerido); Rua Luiza Nogueira Gonçalves
(Professora); e Rua Rivadávia Corrêa Meyer (Advogado); entre outros - no bairro
da Barra da Tijuca;
Parecer:
A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para
reconhecimento de quatro logradouros e seus prolongamentos, dois deles a
serem sugeridos por essa Comissão, no bairro da Barra da Tijuca, por indicar
os nomes de Antonio Virzi (Arquiteto) para a Rua A (PAA 11815); e Líbero
Rossi (Médico) para a Rua A (PAA 11840), que se juntarão aos nomes já
constantes do p.p. - Luiza Nogueira Gonçalves (Professora); e Rivadávia
Corrêa Meyer (Advogado) - perfazendo o total teor da minuta acima
epigrafada.
02/000978/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de
logradouro – Rua Fioravanti Di Piero (Médico) -, anteriormente conhecida como
Travessa General Justo no bairro do Centro;
Parecer:
A Comissão deliberou por não ter nada a opor referente à minuta de
decreto para reconhecimento do logradouro - Rua Fioravanti Di Piero
(Médico) -, anteriormente conhecida como Travessa General Justo no bairro
do Centro.
OBS:
está apenso a esse processo o de nº 12/001373/2006 (inicio em
12/05/2006), que trata do mesmo assunto.
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;
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, com a presença de
representante da Coordenação de Regularização Urbanística – CRU, da
SMU, para esclarecimentos referentes as denominações escolhidas e
expressas na citada minuta de decreto;
02/001821/1999 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de
logradouro – Rua Caminho do Céu -, no bairro de Campo Grande. O nome,
segundo a U/DCT-2 (fls. 10 do p.p.,) já existe no local, está desimpedido e consta
no cadastro aerofotogramétrico da cidade;
Parecer:
A Comissão deliberou por não ter nada a opor referente à minuta de
decreto para reconhecimento do logradouro - Rua Caminho do Céu -, no
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bairro de Campo Grande. O nome, segundo a U/DCT-2 (fls. 10 do p.p.,) já
existe no local, está desimpedido e consta no cadastro aerofotogramétrico da
cidade.
02/001983/2005 – referente ao Decreto nº 27.190 de 20/10/2006, para
reconhecimento do trecho final de logradouro - Rua do Cacau -, que passa a
terminar com 1889m de extensão, no bairro de Realengo, já aprovado por essa
Comissão e pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.190 de
20/10/2006 (fls. 22 do processo), de reconhecimento da Rua do Cacau, que
passa a terminar com 1289m de extensão, no bairro de Realengo, e sugere o
envio do presente processo a U/DCT-2 para as providências concernentes
02/002150/2003 – referente ao Decreto nº 27.194 de 20/10/2006, para alteração
dos limites de logradouro - Rua Sólon Botelho (Pintor) -, no bairro de Campo
Grande, que passa a começar na Rua Aratanha (lado ímpar, 50m depois da Rua
Cora Coralina) e a terminar com 684m de extensão; já aprovado por essa
Comissão e pelas diversas instâncias concernentes;
Parece:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.194 de
20/10/2006 (fls. 17 do processo), de reconhecimento da Rua Sólon Botelho
(Pintor), no bairro de Campo Grande, e sugere o envio do presente processo
a U/DCT-2 para as providências concernentes.

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);
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, após o
desenvolvimento do assunto de que trata o email Sr. Subsecretário das Culturas,
Carlos Alberto Rolim (analisado como item extra nessa reunião), referente ao
processo nº 12/001965/2006, com a sugestão de homenagear Wilfred Penha Borges
dando esse nome à mesma rua Serviente 4, no Recreio dos Bandeirantes, do p.p.;
02/002521/2005 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de
logradouro – Largo Leonel Trotta (Engenheiro) -, no bairro de São Cristóvão;
Parecer:
A Comissão deliberou por não ter nada a opor referente à minuta de
decreto para reconhecimento do logradouro - Largo Leonel Trotta
(Engenheiro) -, no bairro de São Cristóvão.
02/265393/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de quatro
logradouros - ruas Euclides da Silva, antes conhecido como ruas Projetada “A” e
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“C”; Necia Lourenço Oliveira, antes conhecido como Rua Projetada “B”;
Vivendas Buganville, antes conhecido como Rua Projetada “D”; e a Praça Paulo
Mariano antes inominado -, no loteamento Avenida Cesário de Melo, no bairro de
Senador Vasconcelos;
Parecer:
A Comissão deliberou que nada tem a opor aos nomes indicados na
minuta de decreto (fls. 03 do processo) para reconhecimento de quatro
logradouros - ruas Euclides da Silva, antes conhecido como ruas Projetada
“A” e “C”; Necia Lourenço Oliveira, antes conhecido como Rua Projetada
“B”; Vivendas Buganville, antes conhecido como Rua Projetada “D”; e a
Praça Paulo Mariano antes inominado -, no loteamento Avenida Cesário de
Melo, no bairro de Senador Vasconcelos, em virtude de tratar-se de Área de
Especial Interesse Social, na qual os nomes dos logradouros são escolhidos
pela própria Comunidade, junto com a Coordenação de Regularização
Urbanística – CRU, da SMU.
02/265586/2006 – referente ao Decreto nº 27.188 de 20/10/2006, para
reconhecimento de quatro logradouros – Rua Aranaú Bela Vista (antiga Rua
Projetada “A”); Rua da Beriba Bela Vista (antiga Rua Projetada “B”); Rua do
Canto Bela Vista (antiga Rua Projetada “C”); e Praça Canoa Quebrada Bela
Vista (inominada) -, no bairro de Paciência, já aprovado por essa Comissão e
pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.188 de
20/10/2006 (fls. 15 do processo), de reconhecimento de quatro logradouros Rua Aranaú Bela Vista (antiga Rua Projetada “A”); Rua da Beriba Bela
Vista (antiga Rua Projetada “B”); Rua do Canto Bela Vista (antiga Rua
Projetada “C”); e Praça Canoa Quebrada Bela Vista (inominada) -, no
bairro de Paciência, e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para
as providências concernentes.
02/265587/2006 – referente ao Decreto nº 27.196 de 20/10/2006, para
reconhecimento de dois logradouros - ruas Icapuí Serra Verde, (antiga Rua
Projetada “A”); e Parajuru (antiga Rua “B”) -, no bairro de Santíssimo, já aprovado
por essa Comissão e pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº 27.196 de
20/10/2006 (fls. 17 do processo), de reconhecimento de dois logradouros ruas Icapuí Serra Verde, (antiga Rua Projetada “A”); e Parajuru (antiga Rua
“B”) -, no bairro de Santíssimo, e sugere o envio do presente processo a
U/DCT-2 para as providências concernentes.
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;
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OBS: A Comissão deliberou por ser contrária à minuta de decreto anterior
por entender que datas não deverão ser seguidas por nomes próprios. Por tratarse de Área de Especial Interesse Social, na qual os nomes dos logradouros são
escolhidos pela própria Comunidade, junto com a Coordenação de Regularização
Urbanística – CRU, da SMU, optou-se pelo envio do p.p. à U/CRU para a
indicação de novos nomes.
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, com a presença de
representante da Coordenação de Regularização Urbanística – CRU, da
SMU, para esclarecimentos referentes as denominações escolhidas e
expressas na citada minuta de decreto;
02/265590/2006 – referente ao Decreto nº 27.191 de 20/10/2006, para
reconhecimento de sete logradouros no loteamento Parque Núbia - ruas Paz
de Núbia; Alegria de Núbia; e Felicidade de Núbia, entre outros -, no
bairro de Santíssimo, já aprovada por essa Comissão e pelas diversas
instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº nº 27.191 de
20/10/2006 (fls. 16 do processo), de reconhecimento de sete logradouros no
loteamento Parque Núbia - ruas Paz de Núbia; Alegria de Núbia; e
Felicidade de Núbia, entre outros -, no bairro de Santíssimo, e sugere o
envio do presente processo a U/DCT-2 para as providências concernentes.

02/285347/2006 - referente à solicitação de apensar esse processo ao de nº
02/311004/2001, que trata da homenagem aos nomes de Iberê de Abreu
(Engenheiro) e Antonio Caldas (Professor), aprovada por essa comissão em
reunião realizada em 12/05/2006.
OBS: o processo 02/311004/2001 encontra-se, segundo o SICOP, na U/DCT
desde 03/08/2006;
Parecer:
A Comissão na reunião realizada em 05/10/2006, deliberou por
enviar o p.p. à U/DCT-2 para que este seja apensado ao processo nº
02/311004/2001 que trata da aprovação dos nomes de Iberê de Abreu
(Engenheiro) e Antonio Caldas (Professor) para logradouros em Jacarepaguá.
Entretanto, por lapso, o processo não teve prosseguimento, o que foi feito apos
terminada essa reunião do dia 07/11/2006.
02/320754/2003 – referente ao Decreto nº 27.189 de 20/10/2006, para
reconhecimento de logradouro - Rua Manoel de Jesus, (antiga Rua
Projetada “A” -, no bairro de Campo Grande, já aprovado por essa Comissão
e pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer:
A Comissão informa que tomou ciência do Decreto nº nº 27.189 de
20/10/2006 (fls. 37 do processo), de reconhecimento de logradouro - Rua
Manoel de Jesus, (antiga Rua Projetada “A” -, no bairro de Campo Grande),
e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para as providências
concernentes.
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10/354067/2001 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de
logradouro, a ser definido por essa Comissão - rua (nome a ser sugerido), antes
inominado -, no bairro de Guaratiba;
Parecer:
A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para
reconhecimento de logradouro no bairro de Guaratiba, a ser sugerido por essa
Comissão, por indicar o nome de Benedito de Azevedo Barros (Advogado) para
o logradouro inominado - que começa na Rua Belchior da Fonseca, lado impar,
98m depois da Rua Barreiro Grande e termina com 500m de extensão. Informa
ainda essa Comissão que, por sugestão da UDCT-2, foi apensado ao p.p. o
processo nº 02/002310/2006 que trata de nominação para o mesmo logradouro, e
que havia ainda uma outra sugestão de nominação - Silvio Muniz Tello Sampaio
(Leleto Sampaio) – que será incorporada a nosso cadastro para futuras
homenagens.

12/001674/2006 - referente à solicitação do Sub-secretário das Culturas, Senhor
Carlos Alberto Rolim, para verificação da existência de logradouro reconhecido
com o nome de Rômulo de Almeida.
OBS: A Comissão, em 05/10/2006, deliberou, no processo de nº
12/000568/2006, referente à sugestão de homenagear os economistas Cleantho
Paiva Leite e Rômulo de Almeida, dando eles a logradouros da Cidade: 1) por
acrescentar o nome de Rômulo de Almeida a seu cadastro de nomes a serem
homenageados futuramente, em virtude de não haver logradouro reconhecido na
cidade com este nome; e 2) por informar que o nome de Cleantho Paiva Leite
encontra-se impedido, por já ter sido homenageado pelo Decreto nº 26814/2006
(parecer da U/DCT-2 às fls. 06 do p.p.,);
Parecer:
A Comissão deliberou, referente à solicitação do Sub-secretário das
Culturas, Senhor Carlos Alberto Rolim, para verificação da existência de
logradouro reconhecido com o nome de Rômulo de Almeida, por acrescentar
essa denominação a seu cadastro de nomes a serem homenageados
futuramente. Isto decorre do fato de a U/DCT-2 ter informado, às fls. 05 do p.p., e
também às fls. 06 do processo nº 12/000568/2006 (analisado na reunião de
05/10/2006), que o nome de Rômulo de Almeida acha-se desimpedido para o fim
de nomear logradouros da Cidade do Rio de Janeiro.

12/001957/2006 - referente ao pedido de colocar em prática a Lei nº 2507/96
que homenageia Cosme Alves Netto (Cineasta / 1939-96) dando esse nome a
um logradouro da Cidade. A Comissão deliberou, em 05/10/2006, por enviar o p.p.
a U/DCT-2 para que este verificasse sobre a existência de logradouro reconhecido
com esta alcunha, que informou que o referido nome já foi homenageado com a
edição do Decreto nº 15470, de 17/01/1997, que reconheceu a Rua Cosme Alves
Netto (cl 20822-3, antes conhecida como Rua 2 do PAA 10870 / PAL 43008) em
Campo Grande;
Parecer:
A Comissão deliberou por sugerir à C/Subsecretaria dar ciência aos
autores da inicial, jornalistas Nelia Belchote e Mauricio Azedo, sobre a publicação
do Decreto nº 15470, de 17/01/1997, que reconheceu como logradouro da Cidade
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do Rio de Janeiro a Rua Cosme Alves Netto (cl 20822-3, antes conhecida como
Rua 2 do PAA 10870 / PAL 43008), no bairro de Campo Grande, encerrando,
assim, o pleito.

12/002063/2006 - referente à solicitação de alteração da denominação oficial da
antiga Rua Morro da Panela (Decreto nº 31, de 17/06/1975), para Rua Luis
Delfino dos Santos (Ator), no bairro de Jacarepaguá;
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, após verificação
de impedimento ou não ao nome sugerido;

12/002159/2006 - referente ao pedido para colocar o nome de Raimundo de
Souza Rocha à praça inominada, conhecida como Praça da Rua Daltro de Brito,
localizada no Vale das Orquídeas, no bairro de Vila Valqueire;
Parecer:
A Comissão deliberou, referente ao pedido para homenagear
Raimundo de Souza Rocha dando esse nome à praça inominada conhecida
atualmente como praça da Rua Daltro de Brito, localizada no Vale das Orquídeas,
no bairro de Vila Valqueire, por sugerir o envio do p.p. à U/DCT-2 para que se
verifique a existência de logradouro reconhecido com esta alcunha.

12/002160/2006 - referente a sugestão para colocar o nome de Adelino Moreira
(Compositor) ao “calçadão” (trecho entre as ruas Campo Grande e Aracajú) em
fase final de construção localizado no bairro de Campo Grande, que passaria a
chamar-se Espaço Adelino Moreira (Compositor);
Parecer:
A Comissão deliberou, referente ao pedido para homenagear
Adelino Moreira dando esse nome à um “calçadão” (trecho entre as ruas Campo
Grande e Aracajú) em fase final de construção localizado no bairro de Campo
Grande, que passaria a chamar-se Espaço Adelino Moreira (Compositor), por
sugerir o envio do p.p. à U/DCT-2 para que se verifique a existência de logradouro
reconhecido com esta alcunha.
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;
Entendimento:
O p.p. será analisado em reunião vindoura, com a presença de
representante da Coordenação de Regularização Urbanística – CRU, da
SMU, para esclarecimentos referentes as denominações escolhidas e
expressas na citada minuta de decreto;

EXTRA:
14/000521/2005 - referente à re-análise do processo, ratificando ou retificando o
parecer desta Comissão, às fls.12 do processo, contrário à mudança de
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denominação do Parque Natural Municipal da Freguesia para Parque Natural
Municipal Bosque da Freguesia.
Parecer:
A Comissão na reunião realizada em 05/10/2006, distribuiu o
presente processo ao Conselheiro Ayrton Luiz Gonçalves para elaboração de
parecer (em anexo) referente à re-análise do processo sobre a mudança de
denominação do Parque Natural Municipal da Freguesia para Parque Natural
Municipal Bosque da Freguesia. Na reunião realizada em 07/11/2006, o
supracitado parecer foi lido pelo Conselheiro Sérgio Flores (na ausência do
Professor Ayrton Luiz Gonçalves), e aprovado por unanimidade por essa
Comissão. No mesmo ratifica-se o parecer desta Comissão, às fls.12 do p.p.,
contrário à mudança de denominação do Parque Natural Municipal da
Freguesia para Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia.

Email do Sr. Subsecretário das Culturas, Carlos Alberto Rolim (datado de
06/11/2005) - referente ao processo nº 12/001965/2006 (datado de 27/09/2006), com
a sugestão do Sr. Vereador Índio da Costa para homenagear Wilfred Penha Borges
dando esse nome à Rua Serviente 4, no Recreio dos Bandeirantes. Ocorre que a
referida Rua Serviente 4 já recebera a denominação de Palhaço Carequinha
através do Decreto nº 26934, de 24 de agosto de 2006, que foi o corolário do
processo nº 02/002601/2005 (autuado em 23/11/2005), analisado por essa
Comissão em sua reunião ordinária realizada no dia 30/05/2006;
OBS:
O palpitante assunto da Rua Palhaço Carequinha está presente
também nessa reunião no processo nº 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).A Comissão
entendeu que o referido processo deverá ser analisado em reunião vindoura, após o
desenvolvimento do assunto de que trata o email Sr. Subsecretário das Culturas,
Carlos Alberto Rolim (analisado como item extra nessa reunião), referente ao
processo nº 12/001965/2006, com a sugestão de homenagear Wilfred Penha Borges
dando esse nome à mesma rua Serviente 4, no Recreio dos Bandeirantes, do p.p.;

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 05/12/2006 (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, 07 de novembro de 2006.
______________________________
Alberto Antonio Taveira
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De acordo, em 07 de novembro de 2006.

Alberto Antonio Taveira ______________________________________________

Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________

Beatriz Kushnir______________________________________________________

Cláudio Antonio S. L. Carlos ___________________________________________

Heliete Costa Soares ________________________________________________

Sandra Frazão da Silva ______________________________________________

Sérgio Flores da Silva ________________________________________________

Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________
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Alberto Antonio Taveira ______________________________________________

Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________

Ayrton Luiz Gonçalves _______________________________________________

Beatriz Kushnir______________________________________________________

Cybelle M. de Ipanema _______________________________________________

Heliete Costa Soares ________________________________________________

Paulo Knauss ______________________________________________________

Sandra Frazão da Silva ______________________________________________

Sérgio Flores da Silva ________________________________________________

Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________
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