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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:  11/08/2006 - 6ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética):  

Alberto Antonio Taveira  
Alberto Cavalieri Machado 

 Beatriz Kushnir  
Cláudio Antonio Santos Lima Carlos  
Cybelle M. de Ipanema  
Rachel Sisson  
Sérgio Flores da Silva  
Vitória Maria de Almeida Liberalli 
Sandra Frazão da Silva  

 
 

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. 
 
Foram doados à Biblioteca do AGCRJ, pela Conselheira Cybelle M. de Ipanema, 
exemplares da Revista do IHGB (ano 14, nº 14, 2005) e da caixa-box Reverbero 
Constitucional Fluminense: 1821-1822. A Coordenadora da Comissão também fez 
doação, aos membros da Comissão, dos seguintes livros: Política Urbana no 
Brasil e Aureliano Restier Gonçalves – Cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro – Terras e Fatos. 
 
Em seguida, passou-se a análise dos processos a serem examinados nesta 
reunião, cuja relação e o teor dos pareceres é o seguinte: 
 
01/000905/2006 - referente ao Projeto de Lei nº 784/2006 para reconhecimento  

de logradouro no bairro de Rio das Pedras – Avenida Areal; 
Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto no Projeto de 
Lei nº 784/2006 para reconhecimento de logradouro no bairro de Rio das Pedras – 
Avenida Areal –, apesar deste estar desimpedido, tendo em vista o parecer de fls. 
11 do processo que informa não ter sido possível localizar o logradouro a ser 
nominado, nem tampouco, haver processo de regularização em curso para o local. 
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01/000995/2006 - referente ao Projeto de Lei nº 797/2006 para homenagear  
Laércio Maurício da Fonseca (Vereador), dando esse nome a um 
logradouro da Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro do 
Méier; 

Parecer: A Comissão deliberou nada ter a opor ao nome proposto para 
homenagear Laércio Maurício da Fonseca (Vereador), dando esse nome a um 
logradouro da Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro do Méier, 
assim, o nome de Laércio Maurício da Fonseca (Vereador) passará a fazer parte 
do cadastro da CCNLEP. 
 
 
01/001095/2005 -  referente ao Projeto de Lei nº 172/2005 para homenagear  

Jefferson Fortes Antunes (Educador), dando esse nome ao largo formado  
pela confluência das avenidas Antenor Navarro, Arapogi  e Antonio Ferraz,  
no bairro de Braz de Pina; 

Parecer: A Comissão deliberou nada ter a opor ao nome proposto, referente 
ao Projeto de Lei nº 172/2005, para homenagear Jefferson Fortes Antunes 
(Educador), dando esse nome ao largo formado pela confluência das avenidas 
Antenor Navarro, Arapogi  e Antonio Ferraz, no bairro de Braz de Pina. 
 
 
01/001112/2006 - referente ao Projeto de Lei nº 825/2006 para reconhecimento  

de logradouro no bairro de Vicente de Carvalho – Largo Leonel de Moura  
Brizola – cujo nome acha-se impedido por já ter sido dado à Cidade das  
Crianças, em Santa Cruz, reconhecida com o nome de Parque Leonel  
Brizola (Decreto nº 24.323/2004); 

Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto no Projeto de 
Lei nº 825/2006, para reconhecimento de logradouro no bairro de Vicente de 
Carvalho – Largo Leonel de Moura Brizola –  tendo em vista que a referida 
denominação acha-se impedida por já ter sido dada à Cidade das Crianças, em 
Santa Cruz, reconhecida com o nome de Parque Leonel Brizola (Decreto nº 
24.323/2004). 

 
 
01/001470/2006 -  referente ao Projeto de Lei nº 876/2006 para reconhecimento  

de logradouro no bairro do Recreio dos Bandeirantes - Rua Omar Bandeira  
Ramidan Sobrinho (Ex-Combatente) – já nominado por essa Comissão de  
Rua Afonso Carlos Marques, denominação essa aprovada em reunião de  
30/05/2006 e cujo processo (nº 01/002982/2004) com a minuta do Decreto  
de reconhecimento acha-se em trâmite; 

Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto - Omar 
Bandeira Ramidan Sobrinho - tendo em vista que o referido local já se encontra 
com processo de nominação em andamento, assim, o nome de Omar Bandeira 
Ramidan Sobrinho passará a fazer parte do cadastro da CCNLEP. 
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01/001590/2003 - referente a essa Comissão tomar ciência dos despachos da  
PGM (fls. 63-68) sobre o Projeto de Lei nº 1336/2003 para homenagear  
Araci de Almeida (Cantora), dando esse nome à praça no Centro da  
Cidade; 

Parecer: A Comissão informa ter tomado ciência dos despachos da PGM (fls. 
63-68) que julgaram procedente o Mandado de Segurança nº 2006.001.0364422-
5, impetrado pelo Município, o qual torna ineficaz a Lei nº 4.092/2005, que 
homenageava Araci de Almeida (Cantora), dando seu nome à praça no Centro da 
Cidade. 
 
 
01/001633/2006 –  referente ao Projeto de Lei nº 886/2006 que altera a  

denominação da Avenida Canal do Anil, no bairro de Jacarepaguá, para  
Avenida Ricardo Alexandre Lopes (Soldado PM); 

Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto no Projeto de 
Lei nº 886/2006, que altera a denominação da Avenida Canal do Anil, no bairro de 
Jacarepaguá, para Avenida Ricardo Alexandre Lopes (Soldado PM), tendo em 
vista tratar-se de mudança de nomenclatura já consagrada no local. 
 
 
01/001666/1996 –  referente à nova análise do Projeto de Lei nº 1489/1996 para  

reconhecimento de logradouro em Conjunto Habitacional da Polícia Militar  
do Rio de Janeiro, no bairro de Olaria – Travessa Egídio Lacerda (Sargento  
PM) – já nominado por essa Comissão de Travessa Marina Montini,  
denominação essa aprovada em reunião de 12/05/2006, em face de que  
todos os órgãos anteriormente consultados foram favoráveis ao nome  
proposto pelo Decreto em epígrafe; 

Parecer: A Comissão, instituída pelo Decreto nº 26.193, de 25/01/2006, tem 
por norma, atualmente, analisar as propostas de nominação de logradouros 
públicos na Cidade do Rio de Janeiro mediante a apresentação de um curriculum 
vitae do homenageado e de um abaixo-assinado dos moradores locais.   
Não há, no corpo do processo, nenhum histórico acerca do personagem proposto 
- Egídio Lacerda (Sargento PM) -, nem a manifestação dos moradores do 
logradouro e de seu entorno, que justificasse a homenagem. Por esse motivo, em 
reunião realizada em 12/05/2006, foi aprovada a denominação de Travessa 
Marina Montini, para o local. 
A Comissão elaborou um cadastro com nomes sugeridos pelos seus membros e 
pela Câmara de Vereadores, através dos diversos projetos de lei para 
reconhecimento de logradouros, onde constam nominações credenciadas para as 
homenagens propostas ou sugeridas. O nome de Marina Montini foi extraído 
desse cadastro. 
Entretanto, em razão de se tratar de proposta de reconhecimento de logradouro 
em Conjunto Habitacional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, 
a Comissão, em reunião realizada em 11/08/2006,  deliberou por rever seu 
parecer de fls. 32 do processo e, para tanto, espera ver anexado um curriculum 
vitae do homenageado, bem como um abaixo assinado dos moradores locais, 
consubstanciando o pleito. 
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01/001739/2006 –  referente ao Projeto de Lei nº 890/2006 que altera  
denominação de viaduto no bairro do Catumbi localizado na Avenida 31 de  
Março – erroneamente denominado no projeto acima referido de Viaduto 31  
de Março - para Viaduto Moreira da Silva (Músico – Compositor). Há no  
local dois viadutos, com os nomes de São Sebastião e São Pedro-São  
Paulo e o nome de Moreira da Silva encontra-se desimpedido, entretanto, já  
anotado para substituir o nome de Praça Jardineira (Processo nº  
01/006033/2000) bem como o da Rua da Lapa (Processo nº  
01/006065/2000); 

Parecer: A Comissão deliberou por solicitar maiores informações acerca do 
viaduto a ser nominado, tendo em vista o despacho de fls. 08 do processo, que 
não consegue identificar o logradouro objeto da presente mudança. 
Refere-se o processo ao Projeto de Lei nº 890/2006 que altera denominação de 
viaduto no bairro do Catumbi, localizado na Avenida 31 de Março - erroneamente 
denominado no projeto acima referido de Viaduto 31 de Março - para Viaduto 
Moreira da Silva (Músico - Compositor). Há no local dois viadutos, com os nomes 
de São Sebastião e São Pedro-São Paulo. 
O nome de Moreira da Silva encontra-se desimpedido, entretanto, já anotado em 
dois processos em trâmite, um para substituir o nome da Praça Jardineira 
(Processo nº 01/006033/2000), e o outro para substituir o nome da Rua da Lapa 
(Processo nº 01/006065/2000). 
 
 
01/001743/2006 –  referente ao Projeto de Lei nº 894/2006 para reconhecimento  

de logradouro no bairro de Copacabana – Beco das Garrafas; 
Parecer: A Comissão deliberou não ter nada a opor ao nome proposto no 
Projeto de Lei nº 894/2006, para reconhecimento de logradouro no bairro de 
Copacabana – Beco das Garrafas. 
 
 
01/002691/2005 –  referente ao Projeto de Lei nº 427/2005 para reconhecimento  

de logradouro no bairro de Campo Grande – Travessa de Sant’Ana e São  
Joaquim;  

Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto no Projeto de 
Lei nº 427/2005 para reconhecimento de logradouro no bairro de Campo Grande - 
Travessa de Sant’Ana e São Joaquim -, tendo em vista os pareceres de fls. 4 e 5 
do processo que informam estarem os nomes impedidos e que o local em questão 
é uma passagem de pedestre não doada ao Município e que, portanto, não poderá 
ser reconhecida como logradouro público da Cidade do Rio de Janeiro. 
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01/003694/2004 –  referente ao Projeto de Lei nº 2307/2004 para homenagear  
com a sugestão de nominação de Celso Furtado para um logradouro na  
Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Copacabana. O  
processo informa que este nome já foi consagrado a um viaduto que liga a  
Av. Brasil à Linha Vermelha;  

Parecer: A Comissão deliberou ser contrária ao nome proposto no Projeto de 
Lei nº 2307/2004 para homenagear com a sugestão de nominação de Celso 
Furtado para um logradouro na Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente no 
bairro de Copacabana. O processo informa às fls. 4 que este nome já foi 
consagrado, pelo Decreto 24851 de 02/11/2004, a um viaduto, na altura do bairro 
do Caju, que liga a Avenida Brasil à Linha Vermelha. 
 
 
01/004345/2003 –  referente à re-análise e pronunciamento, em face do despacho  

às fls. 48 do processo, já examinado por essa Comissão que informou ter  
tomado ciência do despacho da PGM, às fls. 39/44 do processo, referente a  
esta ser contrária a mudança de denominação da Praça Humberto de  
Campos, no bairro do Leblon, para Praça Padre Bruno Trombeta, inclusive,  
por esta denominação estar impedida, visto já ter sido utilizada para o  
logradouro que começa na Rua Gilberto Cardoso – Lagoa, (Dec. 23.705, de  
24/11/2003); 

Parecer: A Comissão deliberou por informar que tomou ciência dos despachos 
da PGM, iniciados às fls. 22 do processo, que afirmam ser esta contrária a 
mudança de denominação da Praça Humberto de Campos, no bairro do Leblon, 
para Praça Padre Bruno Trombeta, inclusive, por esta denominação estar 
impedida, visto já ter sido utilizada para o logradouro que começa na Rua Gilberto 
Cardoso – Lagoa, (Dec. 23.705, de 24/11/2003). 
 
 
01/005694/1999 –  referente à re-análise e pronunciamento, em face do despacho  

às fls. 50 do processo. A Comissão tomou ciência dos despachos do  
Gabinete do Prefeito (fls. 50 do processo) e da PGM (iniciados às fls. 22 do  
processo), bem como do Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (fls.  
47-49), com informações referentes ao Mandado de Segurança nº  
2005.004.01499, impetrado pelo Município contra o conteúdo da Lei  
Municipal nº 4.161 de 31/08/2005, que dá o nome de Marcos Otávio  
Valadão (Enfermeiro) a uma unidade da rede municipal de saúde. 

Parecer: A Comissão deliberou por informar que tomou ciência dos despachos 
do Gabinete do Prefeito (fls. 50 do processo) e da PGM (iniciados às fls. 22 do 
processo), bem como do Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (fls. 47-
49), com informações referentes ao Mandado de Segurança nº 2005.004.01499, 
impetrado pelo Município contra o conteúdo da Lei Municipal nº 4.161 de 
31/08/2005, que dá o nome de Marcos Otávio Valadão (Enfermeiro) a uma 
unidade da rede municipal de saúde. 
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02/000534/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro no bairro de Campo Grande – Rua Dona Julia; 

Parecer: A Comissão, referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouro no bairro de Campo Grande, conhecido na localidade como Rua Dona 
Julia, e não reconhecido oficialmente, deliberou pela nominação de Rua Carlos 
Postch (Médico). 
 
 
02/001305/2005 –  referente à nova análise do pedido de alteração de  

denominação da Rua Dutra e Melo, em Oswaldo Cruz, para Manacéa  
(Compositor), em virtude do acréscimo de novo abaixo-assinado; 

OBS:   Esse processo foi distribuído ao Conselheiro Prof. Sérgio Flores da 
Silva para informação. 
 

 
02/002407/2005 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento do  

prolongamento de 2 logradouros em Irajá – Avenida Homero Batista e Rua  
Monte Santo; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor aos nomes sugeridos, 
referentes à minuta de decreto para reconhecimento do prolongamento de dois 
logradouros no bairro de Irajá – Avenida Homero Batista e Rua Monte Santo. 
 
 
02/002804/2002 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de  

logradouros no bairro de Guaratiba – ruas Godofredo Moreti (antiga  
Serviente “A”); Serviente “B”; e Serviente “C” -, estes últimos a serem  
escolhidos por essa Comissão; 

Parecer: A Comissão, referente à minuta de decreto para reconhecimento de 
logradouros no bairro de Guaratiba, deliberou por indicar para nominação as 
alcunhas de Godofredo Moreti, para a antiga Via Serviente “A”; Jorge Kuraiem 
Filho, para a antiga Via Serviente “B”; Raul Cortez (Ator), para a antiga Via 
Serviente “C”; e Moacir Santos (Compositor), para a antiga Via Serviente “D”. 
 
 
02/002858/2005 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de  

logradouro no bairro de Campo Grande – Praça José Gonçalves Penas  
(Zeca Russo) – anteriormente conhecido como Praça Monte Santo; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor ao nome sugerido, 
referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro no bairro de 
Campo Grande – Praça José Gonçalves Penas (Zeca Russo) – anteriormente 
conhecido como Praça Monte Santo. 
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02/265446/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 3  
logradouros no bairro do Anil, em Jacarepaguá – ruas Pôr do Sol do Anil;  
Serra Verde do Anil e Recanto do Anil; 

Parecer: A Comissão deliberou nada ter a opor aos nomes propostos 
referentes à minuta de decreto para reconhecimento de três logradouros no bairro 
do Anil, em Jacarepaguá – ruas Pôr do Sol do Anil; Serra Verde do Anil e Recanto 
do Anil. 
 
 
02/265454/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 11  
 logradouros no loteamento Sítio Laranjeiras, em Campo Grande – ruas  

Cardeal das Laranjeiras; Tico-tico das Laranjeiras e Falcão das Laranjeiras,  
entre outras; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor aos nomes sugeridos, 
referente à minuta de decreto para reconhecimento de onze logradouros no 
loteamento Sítio Laranjeiras, em Campo Grande – ruas Cardeal das Laranjeiras; 
Tico-tico das Laranjeiras e Falcão das Laranjeiras, entre outras. 
 
 
02/265547/2006 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 11  

logradouros no loteamento Quinta do Taquaral, em Bangu – ruas Lírios do  
Taquaral; Rosas do Taquaral e Azaléias do Taquaral; entre outras; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor aos nomes sugeridos, 
referente à minuta de decreto para reconhecimento de onze logradouros no 
loteamento Quinta do Taquaral, em Bangu – ruas Lírios do Taquaral; Rosas do 
Taquaral e Azaléias do Taquaral; entre outras. 
 
 
02/265566/2005 –  referente a re-análise e pronunciamento, tendo e face o  

despacho de fls. 20 do processo, já examinado por essa Comissão que  
informou não ter nada a opor aos nomes indicados pela Associação de  
Moradores do Parque Residencial do Moinho, em Campo Grande, de  
retorno aos nomes de pássaros para os logradouros que anteriormente  
essa havia pedido para mudar para nomes de artistas já homenageados,  
que foi indeferido por essa Comissão; 

Parecer: A Comissão deliberou por ratificar seu despacho de fls. 20 do 
processo, esclarecendo que os nomes aceitos foram listados na minuta de decreto 
às fls. 11/13 do mesmo.  
Assim, a Comissão não ter nada a opor aos nomes indicados pela Associação de 
Moradores do Parque Residencial do Moinho, em Campo Grande, de retorno aos 
nomes de pássaros para os logradouros que anteriormente esta havia pedido para 
substituir por nomes de artistas - já homenageados -, o que foi indeferido por essa 
Comissão. 
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02/265729/2005 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 23  
logradouros na comunidade de Vila Pereira da Silva em Laranjeiras – ruas  
do Xaxado; do Samba do Chorinho, entre outras; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor aos nomes sugeridos, 
referente à minuta de decreto para reconhecimento de vinte e três logradouros na 
comunidade de Vila Pereira da Silva em Laranjeiras – ruas do Xaxado; do Samba 
do Chorinho, entre outras. 
 
 
10/338123/2002 –  referente à minuta de decreto para reconhecimento de 5  

logradouros no loteamento Fazenda do Moinho, em Campo Grande –  
Avenida Benedito da Motta (Diplomata) e ruas Maria Fraga; Delta do Nilo;  
Leão de Judá; Muralha de Salomão; 

Parecer: A Comissão deliberou por não ter nada a opor aos nomes sugeridos, 
referente à minuta de decreto para reconhecimento de cinco logradouros no 
loteamento Fazenda do Moinho, em Campo Grande – Avenida Benedito da Motta 
(Diplomata) e ruas Maria Fraga; Delta do Nilo; Leão de Judá; e Muralha de 
Salomão. 
 
 
12/001328/2006 –  referente à solicitação de mudança de nominação de  

logradouro – Praça 22 de Abril, para Praça Senta a Pua - no Centro da  
Cidade, feita pelo 3º Comando Aéreo Regional; 

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à 
U/DCT2, para análise do nome proposto, referente à solicitação de mudança de 
nominação de logradouro - Praça 22 de Abril, para Praça Senta a Pua - no Centro 
da Cidade, feita pelo 3º Comando Aéreo Regional. 
 
 
12/001373/2006 –  referente à solicitação de nominação de logradouro – Rua  

Fioravante de Piero (Médico) - no Centro da Cidade; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à 
U/DCT2, para análise do nome proposto, referente à solicitação de nominação de 
logradouro – Rua Fioravante de Piero (Médico) - no Centro da Cidade. 
 
 
12/001452/2006 –  referente à solicitação de homenagem ao ex-Prefeito João  

Carlos Vital; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à 
U/DCT2, para análise do nome proposto, referente à solicitação de homenagem 
ao ex-Prefeito João Carlos Vital. 
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12/001453/2006 –  referente à solicitação de homenagem ao ex-proprietária do  
jornal Correio da Manhã, D. Niomar Moniz Sodré Bittencourt; 

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à 
U/DCT2, para análise do nome proposto, referente à solicitação de homenagem a 
ex-proprietária do jornal Correio da Manhã, D. Niomar Moniz Sodré Bittencourt. 
 
 
12/001498/2006 –  referente à solicitação de homenagem ao Jornalista e  

Historiador Edmar Morel; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à 
U/DCT2, para análise do nome proposto, referente à solicitação de homenagem 
ao Jornalista e Historiador Edmar Morel. 
 
 
28/000044/2005 - referente à re-análise e pronunciamento, em face do despacho  

às fls. 46 do processo, já examinado por essa Comissão que informou ter  
tomado ciência do despacho da PGM referentes a revogação do Decreto  
25.551, de 14/07/2005, que mudou o nome da Rua João Daniel, no bairro  
de Bento Ribeiro, para Rua Estudante Kléber Lemos; 

Parecer: A Comissão deliberou por ratificar seu despacho, de fls. 33 do 
processo, em que sugere a publicação de novo decreto que retome o nome 
original do logradouro - Rua João Daniel -, no bairro de Bento Ribeiro. 
Assim, essa Comissão concorda com o teor da minuta de decreto (fls. 45 do 
processo), tendo em vista o parecer da PGM (fls. 46 do mesmo), que trata da 
revogação do Decreto 25.551, de 14/07/2005, que mudou o nome da dita Rua 
João Daniel, no bairro de Bento Ribeiro, para Rua Estudante Kléber Lemos. 
Finalizando, a Comissão entende que deva, portanto, este logradouro retornar a 
seu nome original, ou seja, Rua João Daniel. 
 
 
Terminada, por volta das 12:30h, a análise de 32 processos, a Coordenadora da 
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros  
da CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 12/09/2006 (terça-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, 25 de agosto de 2006. 
 
 
 
        ______________________________ 

Alberto Antonio Taveira 
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Presença da Reunião Ordinária de 11 de agosto de 2006. 
 

 
Alberto Antonio Taveira ______________________________________________ 
 
 
Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________ 
 
 
Beatriz Kushnir______________________________________________________ 
 
 
Cláudio Antonio Santos Lima Carlos ____________________________________ 
 
 
Cybelle M. de Ipanema _______________________________________________ 
 
 
Sandra Frazão da Silva ______________________________________________ 
 
 
Sérgio Flores da Silva ________________________________________________ 
 
 
Rachel Sisson ______________________________________________________ 
 
 
Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________ 
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    De acordo, em 13 de setembro de 2006. 
 
 

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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EXTRA:  
01/002062/2002  - Analisado em 07/07/2006, deliberando a Comissão por ser  

contrária a indicação proposta – referente à sugestão de passar o nome do  
Horto Municipal Professor Luiz Emygdio de Mello Filho, do Parque do  
Flamengo (que deixará de existir devido as obras de ampliação desse  
parque), para o novo horto que será implantado na Colônia Juliano Moreira,  
em Jacarepaguá – tendo em vista já existir na orla da Barra da Tijuca o  
Parque Ambiental Professor Luiz Emygdio de Mello Filho.  
OBS: Isso não confere com a verdade visto que a Fundação Parques e  
Jardins informou haver na Barra da Tijuca (Avenida Via Parque) o Parque  
Ambiental Professor Mello Barros. 

 


