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:
13/09/2006 - 4ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):
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
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.
Em seguida, passou-se a análise dos processos a serem examinados nesta
reunião, cuja relação e o teor dos pareceres é o seguinte:
01/001188/2004 – referente à tomada de ciência dos despachos da PGM
sobre o Projeto de Lei nº 2014/2004 (depois Lei 4.221 de 27/10/2005) para
homenagear João da Costa Trigo, dando esse nome a uma praça do
Projeto RioCidade Ramos/Olaria, no bairro de Olaria;
Parecer: A Comissão informa ter tomado ciência dos despachos da PGM
(iniciados às fls. 28 do processo) que entendem não haver interesse em
agir juridicamente conta a Lei 4.221 de 27/10/2005 (baseada no Projeto de
Lei nº 2014/2004) referente a homenagear João da Costa Trigo, dando
esse nome a uma praça do Projeto RioCidade Ramos/Olaria, no bairro de
Olaria, inclusive porque a praça em questão não foi localizada pela SMU o
que configura o seu não reconhecimento como logradouro público.
01/001592/2001 – referente à tomada de ciência dos despachos da PGM sobre o
Projeto de Lei nº 103/2001 (depois transformado na Lei 3.942 de
16/03/2005) para homenagear o Comendador César Morani, dando esse
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nome a Avenida Projetada “B”, no bairro do Recreio dos Bandeirantes;
Parecer: A Comissão informa ter tomado ciência dos despachos da PGM
(iniciados às fls. 39 do processo) que entendem não haver interesse em
agir juridicamente contra a Lei 3.942 de 16/03/2005 (baseada no Projeto de
Lei nº 103/2001) referente a homenagear o Comendador César Morani,
dando esse nome a Avenida Projetada “B”, no bairro do Recreio dos
Bandeirantes, inclusive porque o logradouro em questão já mantém a
denominação de Rua Novo Rio (PAL 31.396, reconhecida pelo Decreto
20.156 de 02/07/2001), entretanto, consta o nome de Avenida Novo Rio na
área da Xª RA (cl 117.861, reconhecida pelo Decreto “E” 5632 de
03/10/1964). Outrossim acresce que a U/DCT-2 informa que há expediente
em trâmite para a regularização da denominação do logradouro (processo
01/002663/2005) de que trata a inicial.
01/002222/2006 – referente ao requerimento do Vereador Stepan Nercessian
sobre informações acerca do órgão, comissão ou setor da Prefeitura
responsável pela avaliação de nomes a serem colocados em logradouros
públicos, bem como seus procedimentos;
Parecer: A Comissão informa que distribuiu o presente processo ao
Conselheiro Ayrton Luiz Gonçalves para elaboração de parecer acerca
do órgão, comissão ou setor da Prefeitura responsável pela avaliação de
nomes a serem colocados em logradouros públicos, bem como seus
procedimentos.
01/002612/2005 – referente ao Projeto de Lei nº 415/2005 que cria a Esquina Jair
da Rosa Pinto, no bairro da Tijuca;
Parecer: A Comissão deliberou por acatar parecer da U/DCT-2 e sugerir o
envio do presente processo à Comissão Carioca de Paisagem Urbana que
delibera sobre a padronização de homenagens feitas através de placas
afixadas nos pisos de logradouros públicos, para que esta analise a
viabilidade de atendimento ao Projeto de Lei nº 415/2005, que cria a
Esquina Jair da Rosa Pinto, no bairro da Tijuca.

01/006704/2000 - referente ao Decreto 26.937 de 24/08/2006, para
reconhecimento da Praça Rogério Aroeira (Arquiteto e Urbanista), no bairro
de Sulacap - Bangu, já aprovada por essa Comissão e pelas diversas
instâncias concernentes;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.937 de
24/08/2006 (fls. 47 do processo), de reconhecimento da Praça Rogério
Aroeira (Arquiteto e Urbanista), no bairro de Sulacap - Bangu, e sugere o
envio do presente processo à U/DCT-2 para as providências concernentes.
02/001211/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de nova
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nomenclatura para oito logradouros no bairro de Campo Grande;
Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para
reconhecimento de nova nomenclatura para oito logradouros no bairro de
Campo Grande (antigas ruas B, C, D, E , F, G, H, e I), por indicar os
seguintes nomes: Tomás Soares da Silva (Zizinho); Domingos da Guia;
Jorge Mendonça; Luiz Rigoni; Wolney Braune; Carlson Gracie; Rodrigo
Raineri; e Orlando Viana. Sugere também, o envio do presente processo à
U/DCT-2 para verificação do impedimento ou não dos nomes indicados
para a homenagem.
02/001212/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de nova
nomenclatura para uma travessa no bairro de Barra de Guaratiba, a ser
sugerida por essa Comissão;
Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para
reconhecimento de nova nomenclatura para a antiga Travessa Lisboa no
bairro de Barra de Guaratiba, por indicar o nome de José Silveira Goulart
Bittencourt (Capitão de Mar-e-Guerra). Sugere também, o envio do
presente processo à U/DCT-2 para verificação do impedimento ou não do
nome indicado para a homenagem.

02/001395/1995 - referente ao Decreto 26.936 de 24/08/2006, para
reconhecimento de dez logradouros – avenidas das Acácias da Península e
Flamboyants da Península; e ruas Jacarandás da Península e Bromélias da
Península, entre outros - no bairro da Barra da Tijuca;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.936 de
24/08/2006, para reconhecimento de dez logradouros – avenidas das
Acácias da Península e Flamboyants da Península; e ruas Jacarandás da
Península e Bromélias da Península, entre outros - no bairro da Barra da
Tijuca, e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para as
providências concernentes.

02/001477/2002 - referente ao Decreto 26.933 de 24/08/2006, para
reconhecimento da Rua Lélia Abramo (Atriz), no bairro de Pedra de
Guaratiba, já aprovada por essa Comissão e pelas diversas instâncias
concernentes;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.933 de
24/08/2006 (fls. 23 do processo), de reconhecimento da Rua Lélia Abramo
(Atriz), no bairro de Pedra de Guaratiba, e sugere o envio do presente
processo a U/DCT-2 para as providências concernentes.

02/001728/2005 - referente ao Decreto 26.938 de 24/08/2006, para
reconhecimento de logradouros - ruas Taifeiro Osmar de Moraes; Cabo
Claudemir de Oliveira e Sargento Valdemário Barcelos, entre outros -,
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situados no bairro do Galeão, na Ilha do Governador e já aprovados por
essa Comissão e pelas diversas instâncias concernentes;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.938 de
24/08/2006 (fls. 30-31 do processo), de reconhecimento de logradouros –
ruas Taifeiro Osmar de Moraes; Cabo Claudemir de Oliveira e Sargento
Valdemário Barcelos, entre outros -, situados no bairro do Galeão, na Ilha
do Governador, e sugere o envio do presente processo a U/DCT-2 para as
providências concernentes.
02/001829/2006 – referente a carta de Raul Fernando Leite Ribeiro (Coordenador
das Relações Internacionais e do Cerimonial do Gabinete do Sr. Prefeito)
para o Sr. Prefeito, referente à homenagear Jean Sablon (chansonnier
francês) com a nominação de algum logradouro na Cidade do Rio de
Janeiro. A Comissão Carioca de Nominação de Logradouros e
Equipamentos Públicos, em reunião realizada em 07/07/2006, deliberou por
não ter nada a opor ao proposto e também por sugerir ao C/GAB que
enviasse essa correspondência a U/DCT-2, para informar se havia
impedimento ou não para a denominação indicada, bem como verificar local
adequado à homenagem. A U/DCT-2 informou que não há impedimento ao
nome;
Parecer: A Comissão deliberou que o nome de Jean Sablon (chansonnier
francês) passará a fazer parte do cadastro elaborado por essa Comissão
para futuras homenagens. Baseou-se este parecer no pronunciamento da
U/DCT-2, as fls. 09 do p.p., que informou não haver impedimento ao nome
indicado. Assim, entende essa Comissão, estar o p.p. em condições de
arquivamento.

02/002102/2004 - referente ao Decreto 26.931 de 24/08/2006, para
reconhecimento da Rua Fernando Villas Boas no bairro de Padre Miguel;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.931 de
24/08/2006, para reconhecimento da Rua Fernando Villas Boas no bairro de
Padre Miguel, e sugere o envio do presente processo à U/DCT-2 para as
providências concernentes.
02/002599/2004 – referente à minuta de decreto para reconhecimento logradouro
no bairro de Vargem Grande, na Barra da Tijuca a ser sugerido por essa
Comissão;
Parecer: A Comissão deliberou, referente à minuta de decreto para
reconhecimento de nova nomenclatura para a antiga Estrada da
Cascatinha, no bairro de Vargem Grande, por indicar o nome de Jean
Sablon (chansonnier francês) para a homenagem. A Comissão não vê
necessidade de enviar o presente processo para verificação do
impedimento ou não do nome indicado para a homenagem, uma vez que
esse procedimento já foi efetuado pela U/DCT-2 quando da análise do
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processo nº 02/001829/2006, acerca do nome de Jean Sablon, que, em
suas fls. 09, informa estar o mesmo desimpedido para nominação.

02/002601/2005 - referente ao Decreto 26.934 de 24/08/2006, para
reconhecimento da Rua Palhaço Carequinha, no bairro da Barra da Tijuca;
Parecer: A Comissão Carioca informa que tomou ciência do Decreto
26.934 de 24/08/2006, para reconhecimento da Rua Palhaço Carequinha,
no bairro da Barra da Tijuca, e sugere o envio do presente processo à
U/DCT-2 para as providências concernentes.

02/003422/1996 - referente ao Decreto 26.932 de 24/08/2006, para
reconhecimento de três logradouros - ruas Nelson Cavaquinho
(Compositor), Jorge Bettencourt (Técnico) e Fernando Monzon - no bairro
de Padre Miguel, em Bangu;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.932 de
24/08/2006, para reconhecimento de três logradouros - ruas Nelson
Cavaquinho (Compositor), Jorge Bettencourt (Técnico) e Fernando Monzon
- no bairro de Padre Miguel, e sugere o envio do presente processo à
U/DCT-2 para as providências concernentes.
02/265586/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de quatro
logradouros no loteamento Jardim Bela Vista II – ruas Aranaú Bela Vista; da
Beriba Bela Vista; do Canto Bela Vista; e Praça Canoa Quebrada Bela Vista
-, no bairro de Paciência;
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 no loteamento Jardim Bela Vista II – ruas Aranaú Bela Vista; da
Beriba Bela Vista; do Canto Bela Vista; e Praça Canoa Quebrada Bela Vista
-, no bairro de Paciência, 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.
02/265587/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de dois
logradouros no loteamento Serra Verde – ruas Icapuí Serra Verde; e
Parajuru -, no bairro de Santíssimo;
Parecer: A Comissão deliberou que nada tem a opor aos nomes indicados
na minuta de decreto (fls. 08 do processo) para reconhecimento de dois
logradouros no loteamento Serra Verde – ruas Icapuí Serra Verde; e
Parajuru -, no bairro de Santíssimo, 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.
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02/265589/2006 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de três
logradouros no loteamento Professor Luiz de Melo Campos – ruas 23 de
Janeiro de Melo Campos; 24 de Agosto de Melo Campos; e 18 de Março de
Melo Campos -, no bairro de Anchieta;
Parecer: A Comissão deliberou por ser contrária à minuta de decreto para
reconhecimento de três logradouros no loteamento Professor Luiz de Melo
Campos - ruas 23 de Janeiro de Melo Campos; 24 de Agosto de Melo
Campos; e 18 de Março de Melo Campos -, no bairro de Anchieta, em
virtude de entender que datas não deverão ser seguidas por nomes
próprios. Por 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, sugere,
também, o envio do presente processo à U/CRU para as providências
concernentes, ou seja, a indicação de novos nomes.
02/265590/2006 – referente à minuta de decreto 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;
Parecer: A Comissão deliberou que nada tem a opor aos nomes indicados
na minuta de decreto (fls. 03/04 do processo) 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, 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.
02/290187/2005 – referente a sugestão da U/DCT-2 para alteração da
denominação da Avenida Chico Xavier (Decreto 24.025 de 15/03/2004), no
bairro da Barra da Tijuca, em face do nome já alcunhar a Praça Francisco
Cândido Xavier (Decreto 26.087 de 09/12/2005), no bairro de Jacarepaguá;
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir a revogação do Decreto nº
26.087, de 09/12/2005, que denominou a Praça Francisco Cândido Xavier,
no bairro de Jacarepaguá, em favor da manutenção do Decreto nº 24.025,
de 15/03/2004, que nomeia a Avenida Chico Xavier, no bairro da Barra da
Tijuca. A sugestão se prende a maior antiguidade do decreto de 2004, bem
como ao art. 33 do Decreto “E” nº 3800/70 do Regulamento de
Parcelamento da Terra, que impede que um mesmo nome possa ser
atribuído a logradouros diferentes na cidade do Rio de Janeiro.

02/321069/1998 - referente ao Decreto 26.935 de 24/08/2006, para
reconhecimento de 18 (dezoito) logradouros - ruas Orlando Chevitarese;
Nicola Tancredo; e Paulo Seródio, entre outros - no bairro de Bangu;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.935 de
24/08/2006, para reconhecimento de 18 (dezoito) logradouros - ruas
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Orlando Chevitarese; Nicola Tancredo; e Paulo Seródio, entre outros - no
bairro de Bangu, e sugere o envio do presente processo à U/DCT-2 para as
providências concernentes.

10/101001/2006 - referente ao Decreto 26.939 de 24/08/2006, para
reconhecimento da Praça Álvaro Bragança no bairro da Tijuca;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.939 de
24/08/2006, para reconhecimento da Praça Álvaro Bragança no bairro da
Tijuca, e sugere o envio do presente processo à U/DCT-2 para as
providências concernentes.
10/302184/2006 – referente à sugestão de homenagear Ismael Silva dando esse
nome a uma praça inominada no Centro da Cidade (PAA 11.679).
Entretanto, a U/DCT-2 informa que a denominação Ismael Silva acha-se
impedida por já nomear uma rua no bairro do Recreio dos Bandeirantes (cl
10431-5 PAA 6.028/PAL 17.906, reconhecida pelo Decreto 1470 de
21/03/1978);
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o nome de Josué Montello
(Escritor) para denominar uma praça inominada no Centro da Cidade (PAA
11.679), uma vez que a sugestão contida no p.p. - Ismael Silva
(Compositor) - acha-se, conforme despacho da U/DCT-2, impedida por já
nomear uma rua no bairro do Recreio dos Bandeirantes (cl 10431-5 PAA
6.028/PAL 17.906, reconhecida pelo Decreto 1470 de 21/03/1978). Sugere,
também, o envio do presente processo à U/DCT-2 para verificação do
impedimento ou não do nome indicado para a homenagem.
10/340034/2004 – referente à minuta de decreto para reconhecimento de dois
logradouros no bairro de Santa Cruz, a serem sugeridos por essa
Comissão;
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir os nomes de Antonio de Araújo
de Azevedo (Conde da Barca) e Joaquim José de Azevedo (Visconde do
Rio Seco) para a minuta de decreto de reconhecimento de dois logradouros
no bairro de Santa Cruz. Os nomes sugeridos, bem como o bairro onde a
homenagem será prestada, estão intimamente ligados à História do Brasil e
podem ser entendidos como parte das homenagens referentes ao
ducentésimo aniversário da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil,
a serem comemorados em 2008. Sugere, também, o envio do presente
processo à U/DCT-2 para verificação do impedimento ou não dos nomes
indicados para a homenagem.
12/000290/2004 – referente a bi-nominação de uma Pista de Cooper no bairro de
Jardim América (Nelson Cavaquinho, Decreto 23.944 de 03/02/2004; e
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João do Pulo, Decreto 26.880 de 11/08/2006), com a possibilidade da
revogação de um dos decretos acima epigrafados;
Parecer:
A Comissão deliberou, referente a bi-nominação de uma pista
de cooper no bairro de Jardim América - Nelson Cavaquinho, Decreto nº
23.944 de 03/02/2004; e João do Pulo, Decreto nº 26.880 de 11/08/2006 -,
por sugerir a manutenção da denominação de Pista de Cooper João do
Pulo (Atleta), por entender tratar-se de nome mais afim ao uso do
equipamento público em tela. Conseqüentemente sugere a revogação do
Decreto nº 23.944 de 03/02/2004, com a denominação de Nelson
Cavaquinho, em que pese este ser anterior. Acresce, para essa sugestão, o
fato de o nome de Nelson Cavaquinho já ter sido homenageado pelo
Decreto nº 26.932 de 24/08/2006 (Processo nº 02/003422/1996) para
reconhecimento de três logradouros no bairro de Padre Miguel, em Bangu.

12/000509/2006 - referente à solicitação de homenagem a George Savalla
Gomes (Palhaço Carequinha), cumprida pelo Decreto 26.934 de
24/08/2006, que reconhece a Rua Palhaço Carequinha, no bairro da Barra
da Tijuca;
Parecer: A Comissão informa que o nome sugerido às fls. 03 do processo –
Palhaço Carequinha – foi destinado a um logradouro no bairro da Barra da
Tijuca pelo Decreto 26.934 de 24/08/2006. Assim, por ter sido atendido o
pleito, o p.p. encontra-se em condições de arquivamento.
12/001429/2003 – referente Decreto 26.973 de 01/09/2006 para reconhecimento
de logradouro – Rua Carmo Reis (Tio Carminho) -, anteriormente conhecida
como Travessa da Faxina, no bairro de Sepetiba;
Parecer: A Comissão informa que tomou ciência do Decreto 26.973 de
01/09/2006 para reconhecimento de logradouro – Rua Carmo Reis (Tio
Carminho) -, anteriormente conhecida como Travessa da Faxina, no bairro
de Sepetiba, e sugere o envio do presente processo à U/DCT-2 para as
providências concernentes.
12/001452/2006 – referente a homenagear o ex-Prefeito João Carlos Vital. Essa
Comissão, em reunião realizada em 11/08/2006, deliberou por sugerir o
envio do presente processo à U/DCT2, para análise do nome proposto, e
esse órgão informou que o nome acima epigrafado já é um logradouro
reconhecido da Cidade do Rio de Janeiro (Praça João Carlos Vital
(Prefeito), reconhecida pelo Decreto 5.044 de 16/04/19845), localizada no
bairro de Vargem Pequena;
Parecer: A Comissão deliberou por ratificar o despacho da U/DCT-2, às fls.
07 do p.p., que informou que o nome do Prefeito João Carlos Vital já
alcunha um logradouro reconhecido da Cidade do Rio de Janeiro, a Praça
João Carlos Vital (Prefeito), reconhecida pelo Decreto 5.044, de
16/04/19845, e localizada no bairro de Vargem Pequena. Assim, entende
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essa Comissão estar o p.p. em condições de arquivamento.
12/001453/2006 – referente a homenagear a ex-proprietária do jornal Correio da
Manhã, D. Niomar Moniz Sodré Bittencourt. Essa Comissão, em reunião
realizada em 11/08/2006, deliberou por sugerir o envio do presente
processo à U/DCT2, para análise do nome proposto, e esse órgão informou
que o nome acima epigrafado já é um logradouro reconhecido da Cidade do
Rio de Janeiro (Avenida Niomar Moniz Sodré Bittencourt, cl 20150-9,
reconhecida pelo Decreto 24.025 de 15/03/2004) localizado no bairro da
Barra da Tijuca;
Parecer: A Comissão deliberou por ratificar o despacho da U/DCT-2, às fls.
07 do p.p., que informou que o nome de Niomar Moniz Sodré Bittencourt já
alcunha um logradouro reconhecido da Cidade do Rio de Janeiro, a
Avenida Niomar Moniz Sodré Bittencourt, cl 20150-9, reconhecida pelo
Decreto 24.025, de 15/03/2004, e localizada no bairro da Barra da Tijuca.
Assim, entende essa Comissão estar o p.p. em condições de arquivamento.
12/001498/2006 – referente a homenagear o jornalista e historiado Edmar Morel.
Essa Comissão, em reunião realizada em 11/08/2006, deliberou por sugerir
o envio do presente processo à U/DCT2, para análise do nome proposto, e
esse órgão informou que o nome acima epigrafado já é um logradouro
reconhecido da Cidade do Rio de Janeiro (Rua Edmar Morel, cl 20826-4,
reconhecida pelo Decreto “N” 15.470 de 17/01/1997) localizado no bairro de
Campo Grande;
Parecer: A Comissão deliberou por ratificar o despacho da U/DCT-2, às fls.
07 do p.p., que informou que o nome de Edmar Morel já alcunha um
logradouro reconhecido da Cidade do Rio de Janeiro, a Rua Edmar Morel,
cl 20826-4, reconhecida pelo Decreto “N” 15.470 de 17/01/1997, localizado
no bairro de Campo Grande. Assim, entende essa Comissão, estar o p.p.
em condições de arquivamento.
12/001518/2006 – referente à sugestão de homenagear D. Maria Bacil (ou Basil),
dando esse nome a um logradouro na Ilha de Paquetá;
Parecer:
A Comissão deliberou, referente à sugestão de homenagear
D. Maria Bacil, dando esse nome a um logradouro na Ilha de Paquetá, por
não ter nada a opor ao nome indicado, sugerindo, entretanto, o envio do
p.p. a U/DCT-2 para informar se há algum impedimento ao mesmo.
12/001576/2006 – referente à sugestão de homenagear Acrizio Bicudo Fontes
Neto, dando esse nome à atual Rua Jaguar, em Botafogo, onde o
epigrafado nasceu;
Parecer: A Comissão, referente à sugestão de homenagear Acrizio Bicudo
Fontes Neto, dando esse nome à atual Rua Jaguar, em Botafogo, onde o
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epigrafado nasceu, deliberou por ser contrária à substituição uma vez que
mudanças de nomenclatura de logradouros reconhecidos da Cidade do Rio
de Janeiro causam inúmeros transtornos aos moradores e/ou comerciantes
locais.
12/001609/2006 – referente à sugestão de homenagear Francisco Saraiva de
Souza, dando esse nome à praça (segundo o processo, inominada)
existente na Rua Cumplido de Santana, no bairro do Jardim Guanabara, na
Ilha do Governador;
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do presente processo à
U/DCT-2 para verificação da existência da praça em tela, localizada
segundo o processo na Rua Cumplido de Santana, no bairro do Jardim
Guanabara, na Ilha do Governador, bem como o impedimento ou não do
nome proposto - Francisco Saraiva de Souza - para a homenagem.
12/001639/2006 – referente à sugestão de homenagear José Francisco de
Medeiros, dando esse nome à antiga Estrada do Rio do Pau (atualmente
reconhecida como Avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira, denominação
que, segundo o processo, não é aceita pelos moradores locais), no bairro
da Pavuna;
Parecer: A Comissão, referente à sugestão de homenagear José Francisco
de Medeiros, dando esse nome à antiga Estrada do Rio do Pau (atualmente
reconhecida como Avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira), no bairro da
Pavuna, deliberou por ser contrária à mudança, mantendo a denominação
de Avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira, uma vez que mudanças de
nomenclatura de logradouros reconhecidos da Cidade do Rio de Janeiro
causam inúmeros transtornos aos moradores e/ou comerciantes locais.
12/001853/2005 – referente à tomada de ciência dos despachos da PGM (às fls.
13/15 do processo) sobre a minuta de decreto que altera a denominação da
atual Avenida Dom Hélder Câmara (cl 06393-3, reconhecida pelo Decreto
1165 de 31/10/1917) fazendo voltar esta a sua denominação original de
Avenida Suburbana. O despacho da PGM de fls. 14 sugere que o processo
deva ser instruído com documentação hábil a demonstrar o alegado anseio
dos moradores envolvidos na mudança;
Parecer: A Comissão informa que distribuiu o presente processo ao
Conselheiro Sérgio Flores da Silva para elaboração de parecer acerca da
alteração da denominação da atual Avenida Dom Hélder Câmara para o
nome original de Avenida Suburbana. Como o despacho da PGM, de fls.
14, sugere que o processo deva ser instruído com documentação hábil a
demonstrar o alegado anseio dos moradores envolvidos na mudança,
sugerimos que o processo deva ser complementado com abaixo-assinado
dos moradores e comerciantes instalados no logradouro e interessados na
mudança.
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Terminada, por volta das 12:30h, a análise de 35 processos, a Coordenadora da
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros
da CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 05/10/2006 (quinta-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, 27 de setembro de 2006.

______________________________
Alberto Antonio Taveira
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Presença da Reunião Ordinária de 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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De acordo, em 05 de outubro de 2006.

Alberto Antonio Taveira ______________________________________________

Alberto Cavalieri Machado_____________________________________________

Ayrton Luiz Gonçalves _______________________________________________

Beatriz Kushnir______________________________________________________

Cybelle M. de Ipanema _______________________________________________

Heliete Costa Soares ________________________________________________

Sandra Frazão da Silva ______________________________________________

Sérgio Flores da Silva ________________________________________________

Vitória Maria Almeida Liberalli _________________________________________

Zoe Noronha Chagas Freitas __________________________________________
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