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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 do AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15 - 1º andar - 

Cidade Nova - Rio de Janeiro  
Data:  11/07/2007 - 4ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira 

Ayrton Luiz Gonçalves 
Ana Lucia Neiva Pessoa 
Beatriz Kushnir 
Leslie Figueiredo 
Olínio Gomes Paschoal Coelho 
Sandra Frazão da Silva 
Sérgio Flores 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 aprovada 
e assinada por todos os presentes. 
 
Referente ao assunto tratado na reunião passada, sobre a reivindicação do jeton para 
os membros nomeados e presentes às reuniões da Comissão, a Coordenadora, 
informou o andamento do processo iniciado pela carta explicativa de nossa solicitação, 
concluindo que se não houvesse uma resposta satisfatória das autoridades superiores 
à nossa reivindicação poderia, inclusive, declinar da coordenação da Comissão. 
 
A Coordenadora lembrou, no caso das novas placas que terão espaço para 
informações acerca dos homenageados (pessoas ou fatos), que é imprescindível que 
não seja entregue à firma que venceu a concorrência a completa informação dos 
diversos arquivos envolvidos. Que esta firma deva, sim, empreender um trabalho de 
pesquisa, elaborado por profissionais capacitados e sob a supervisão de técnicos 
municipais, apenas com a coleta dos subsídios estritamente necessários à execução do 
trabalho, evitando assim a duplicação de acervos e posterior uso para fins lucrativos 
privados. 
 
Ato contínuo, passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião, 
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes: 
 
 
01/001045/2006 - referente à tomada de ciência dos despachos da PGM (iniciados às 
fls. 25 do p.p.) sobre o Projeto de Lei nº  2057/2004 (depois transformado na Lei 4.496 
de 26/04/2007) que não recomendam a propositura de ação de inconstitucionalidade da 
referida lei para alterar a denominação do Largo da Lapa para Praça Geraldo Pereira 
(Compositor), no bairro do Centro, uma vez que a lei em tela não tem validade; 
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OBS: está apenso o processo nº 01/001698/2004 que versa sobre o Projeto de Lei nº  
2057/2004, acima citado; 

Parecer: A Comissão informa que tomou ciência dos despachos da PGM 
(iniciados às fls. 25 do p.p.) sobre o Projeto de Lei nº  2057/2004 (depois transformado 
na Lei 4.496 de 26/04/2007), que não recomendam a propositura de ação de 
inconstitucionalidade da referida lei para alterar a denominação do Largo da Lapa para 
Praça Geraldo Pereira (Compositor), no bairro do Centro, uma vez que a lei em tela 
não tem validade. 
 
 
01/001192/2007 – referente ao Projeto de Lei nº 1188/2007 que dá o nome de Carlos 
Alberto Ferreira Braga – Braguinha (Compositor) à atual Praça do Lido, em 
Copacabana; 
OBS: já atendido pelo processo 12/000062/2007, referente à minuta de decreto de 
reconhecimento da Praça Braguinha (Compositor), localizada no alinhamento impar da 
Rua do Lavradio, 12m antes da Ruas dos Arcos, no bairro do Centro, analisado na 
reunião de 09/05/2007; 

Parecer: A Comissão deliberou, dentro dos critérios que vem adotando, por 
ser contrária ao pleito, uma vez que a troca de nomenclatura de logradouros causa 
grandes transtornos aos moradores e comerciantes locais. Informa, outrossim, que o 
objetivo do Projeto de Lei nº 1188/2007, já foi atendido pelo processo no 
12/000062/2007, referente à minuta de decreto de reconhecimento da Praça 
Braguinha (Compositor), localizada no alinhamento impar da Rua do Lavradio, 12m 
antes da Ruas dos Arcos, no bairro do Centro, analisado na reunião de 09/05/2007. 
 
 
01/002147/2002 – referente ao Projeto de Lei nº 946/2002 que dá o nome de Aristides 
Álvaro Gavião à travessa localizada na altura do nº 445 da Rua Coração de Maria, no 
bairro do Cachambi; 
OBS: 1) o nome acha-se desimpedido (fls. 06 do p.p.); 
2) o logradouro em questão é uma vila, ou rua particular (fls. 19 e 23 do p.p.); 

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor referente ao 
Projeto de Lei nº 946/2002 que dá o nome de Aristides Álvaro Gavião à travessa 
localizada na altura do nº 445 da Rua Coração de Maria, no bairro do Cachambi, uma 
vez que o nome acha-se desimpedido. Como o logradouro em questão é uma rua 
particular, essa Comissão sugere que os moradores sejam informados que a placa 
deverá seguir as especificações dadas pelo Decreto “E” 3800/70, e que isto não implica 
em reconhecimento do poder municipal deste logradouro (denominação e/ou 
numeração) como público, conforme instrução da U/DCT2 às fls. 19 e 23 do presente. 
 
 
02/001910/2005 - referente à minuta de decreto de reconhecimento de dois 
logradouros, a serem sugeridos por essa Comissão, localizados no bairro de Campo 
Grande; 

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir os nomes de Rua Carlos 
Henrique (Radialista) para o logradouro antes conhecido como Beco do Tigui; e Rua 
Apolônio de Carvalho (Político) para o logradouro antes conhecido como Rua 2, 
localizados no bairro de Campo Grande. 
 



 3 

09/009953/2007 - referente à minuta de decreto que dá o nome de Alice de Toledo 
Tibiriçá ao posto de saúde a ser instalado na Avenida Ubirajara, 25, no bairro de Irajá; 
OBS: biografia anexa; 

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor referente à minuta 
de decreto que dá o nome de Alice de Toledo Tibiriçá ao posto de saúde a ser 
instalado na Avenida Ubirajara, 25, no bairro de Irajá. 
 
 
10/354067/2001 - referente à tomada de ciência da republicação do Decreto nº 27553 
de 19/01/2007 que altera a denominação da Rua Benedito de Azevedo Barros 
(Advogado) para Rua Benedicto de Azevedo Barros (Advogado), no bairro de 
Guarartiba; 

Parecer: A Comissão informa que tomou ciência da republicação do Decreto 
nº 27553 de 19/01/2007 que altera a denominação da Rua Benedito de Azevedo Barros 
(Advogado) para Rua Benedicto de Azevedo Barros (Advogado), no bairro de 
Guarartiba. 
 
 
12/000841/2007 – referente à sugestão do Ilmo. Sr. André Luiz P. Nunes para 
homenagear os seguintes escritores, dando estes a ruas e logradouros  da cidade: 
Canto e Mello (1866[?]-1934 – Escritor); Horácio de Carvalho (1857[?]-1933 - 
Escritor); Rodolfo Teófilo (1853[?]-1932 - Escritor); Papi Júnior (1854[?]-1934 - 
Escritor);  e Antonio Sales (1868[?]-1940 - Escritor); 
OBS: a Comissão, na reunião de 09/05/2007, deliberou por sugerir o envio do p.p. a 
U/DCT-2 para verificações de praxe (impedimento aos nomes), que informou que 
apenas os nomes Canto e Melo e Papi Júnior estão desimpedidos; 

Parecer:  A Comissão deliberou por acrescentar os nomes desimpedidos - 
Canto e Melo e Papi Júnior (conforme informação da U/DCT-2 as fls. 06 do p.p.) - a 
seu cadastro para futuras homenagens.  
 
 
12/000898/2007 - referente ao pedido do Sr. Enorê Rodrigues para homenagear Caubi 
João dos Tabajaras de Nunes Rodrigues (Advogado), dando esse nome a um 
logradouro da Cidade, preferencialmente no bairro do Méier, onde nasceu e morou; 
OBS: A Comissão, na reunião de 09/05/2007, deliberou por sugerir o envio do p.p. a 
U/DCT-2 para verificações de praxe (impedimentos a nome e localização), que informou 
que o nome em apreço acha-se desimpedido, sugerindo que este passe a fazer parte 
de nosso cadastro aguardando oportunidade e conveniência para atender a solicitação; 

Parecer:  A Comissão deliberou por acrescentar o nome de Caubi João dos 
Tabajaras de Nunes Rodrigues (Advogado), que encontra-se desimpedido conforme 
informação da U/DCT-2 as fls. 06 do p.p., a seu cadastro para futuras homenagens. 
 
 
12/001323/2007 – referente às solicitações do Deputado Estadual Wilson Cabral para 
homenagear Avany Magalhães (Desportista), dando esse nome um logradouro público 
no Município do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Campo Grande; 
Massami Ogino (Desportista), dando esse nome um logradouro público no Município 
do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Santa Cruz; e Takeshi Ueda 
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(Desportista), dando esse nome um logradouro público no Município do Rio de Janeiro, 
preferencialmente no bairro de Cascadura;  

Parecer:  A Comissão deliberou por solicitar ao autor dados biográficos dos 
nomes sugeridos e, ato contínuo, por acrescentar os mesmos, caso encontrem-se 
desimpedidos, a seu cadastro para futuras homenagens nos bairros solicitados. 
 
 
12/001335/2007 – referente às solicitações do Vereador Aloísio Freitas para dar o nome 
de Largo de Nossa Senhora Aparecida, ao espaço fronteiro à igreja de mesmo nome 
localizada entre as ruas Ferreira de Andrade e Aristides Caire, no bairro do Cachambi;  

Parecer:  A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. à U/DCT-2 para 
verificações de praxe (localização e impedimento) acerca do nome sugerido. 
 

 

12/002567/2006 – referente à solicitação do Exmo. Sr. Prefeito para que se aplicasse 
aos nomes das ruas breve descrição do homenageado;  
OBS:  
1) essa Comissão, na reunião de 09/01/2007, deliberou por anexar o parecer do 

Conselheiro Ayrton Luiz Gonçalves com várias sugestões para auxiliar a louvável 
iniciativa; 

2) nas fls. 08 do p.p., a CGC sugeriu, em face das dimensões das placas atuais, o 
envio do p.p. ao IPP para informar se havia algum estudo para modificação das 
placas e atendimento a proposta; 

3) nas fls. 10 do p.p., o IPP informa sobre os estudos em andamento (fls. 13 a 19);  
4) nas fls. 11 do p.p., informa-se que foi incorporado ao novo modelo de placa a 

possibilidade de atender a solicitação com um breve resumo sobre o homenageado; 
e 

5) nas fls. 20, o Ilmo. Sr. Presidente do IPP recomenda a supervisão desse órgão com 
relação aos textos a serem colocados nas placas;  
Parecer:  A Comissão deliberou por informar que terá todo do prazer em 

colaborar para o atendimento de tão louvável iniciativa, entretanto, no momento, essa 
Comissão carece de estrutura pessoal e material para que tal aconteça, 
consubstanciada em pesquisadores, apoio administrativo, dependências físicas, entre 
outros. Lembramos que muitos dos participante nomeados dessa Comissão não fazem 
parte dos quadros funcionais da Prefeitura e que todos os membros (servidores ou não) 
exercem o trabalho responsável elaborado pela Comissão muitas vezes em prejuízo de 
suas atividades normais, inclusive sem o advento de jeton, tantas vezes solicitado, e 
cujo parecer da PGM foi favorável (Processo no 12/002084/2006).  
 
22/000179/2007 – referente às solicitações da Secretária Municipal de Meio Ambiente, 
Ilma. Sra. Rosa Fernandes para que seja incluído Imperial ao nome do bairro de São 
Cristóvão, passando o mesmo a chamar-se “Bairro Imperial de São Cristóvão”; para 
instituir oficialmente o dia do aniversário do bairro (1º de Julho); para contar a história 
do bairro com placas; além da construção de praça na esquina das ruas São Cristóvão 
e Pedro II, onde será instalada a estátua de São Cristóvão;  

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir informar a Ilma. autora da inicial 
que não cabe a essa Comissão a alteração de nomes consagrados de bairros cariocas. 
Quanto as outras solicitações, sugerimos o envio do p.p. a apreciação do Exmo. Sr. 
Prefeito, para sua deliberação. 
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Ofício nº 1922/GP/SALP - referente às solicitações do Vereador Stepan Nercessian, 
que seguem: 
1) dar o nome de Praça Thiago de Oliveira Paulino (morto na porta da Escola Abraão 

Jabour) à praça de esportes localizada no Conjunto Habitacional Miguel Gustavo, no 
bairro de Senador Camará; 

2) modificar a atual nomenclatura das estradas da Matriz; do Monteiro; do Magarça e 
do Mendanha; localizadas em Guarativa, para avenidas; 

3) dar os nomes de Avany Magalhães (Desportista), a um logradouro público no 
Município do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Campo Grande; 
Massami Ogino (Desportista), a um logradouro público no Município do Rio de 
Janeiro, preferencialmente no bairro de Santa Cruz; e Takeshi Ueda (Desportista), a 
um logradouro público no Município do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro 
de Cascadura;  

 Parecer: A Comissão deliberou para casa solicitação, o que segue: 
1) dar o nome de Praça Thiago de Oliveira Paulino (morto na porta da Escola Abraão 

Jabour) à praça de esportes localizada no Conjunto Habitacional Miguel Gustavo, no 
bairro de Senador Camará; 
deliberação:  sugerir o envio à U/DCT-2 para verificações de praxe, quanto a 
localização e impedimento ao nome objeto da homenagem; 

2) modificar a atual nomenclatura das estradas da Matriz; do Monteiro; do Magarça 
e do Mendanha; localizadas em Guarativa, para avenidas; 
deliberação: nada a opor, desde que acompanhado de abaixo assinado dos 
moradores e comerciantes de cada logradouro envolvido, corroborando com a nobre 
iniciativa do Ilmo. Vereador; 

3) dar os nomes de Avany Magalhães (Desportista), a um logradouro público no 
Município do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Campo Grande; 
Massami Ogino (Desportista), a um logradouro público no Município do Rio de 
Janeiro, preferencialmente no bairro de Santa Cruz; e Takeshi Ueda (Desportista), a 
um logradouro público no Município do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro 
de Cascadura;  
deliberação: já respondido pelo processo nº 12/001323/2007 (ver parecer em 
anexo), referente ao pedido do Ilmo. Deputado Estadual Wilson Cabral, do qual esse 
ofício repete ipsis litteris o inteiro teor. 

 
 
EXTRAS: 
 
01/001155/2005 - referente à tomada de ciência dos despachos da PGM (iniciados às 
fls. 40 do p.p.) referente ao mandato de segurança sobre o Projeto de Lei nº  178/2005 
(depois transformado na Lei 4.186 de 20/09/2005) que deu nova denominação aos 
Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs Municipais, passando cada qual a ser 
denominado Centro Integrado de Educação Pública – Brizolão, mandato este que dá 
por extinto o feito pelo advento da decadência, determinando que o Juízo aprecie 
novamente o pedido inicial. 

Parecer: A Comissão informa que tomou ciência dos despachos da PGM 
(iniciados às fls. 40 do p.p.) referente ao mandato de segurança sobre o Projeto de Lei 
nº  178/2005 (depois transformado na Lei 4.186 de 20/09/2005) que deu nova 
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denominação aos Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs Municipais, 
passando cada qual a ser denominado Centro Integrado de Educação Pública – 
Brizolão, mandato este que dá por extinto o feito pelo advento da decadência, 
determinando que o Juízo aprecie novamente o pedido inicial. 
 
 
Terminada, por volta das 12:00h, a análise de 14 assuntos, a Coordenadora da 
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros  da 
CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 31/08/2007 (6ª-feira), as 10:00h, Sala 
de reuniões do AGCRJ - Rua Amoroso Lima, 15 - 1º andar – Cidade Nova - Rio de 
Janeiro. 
 
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, 11 de julho de 2007. 
 
    
 

      ______________________________ 
                            Alberto Antonio Taveira 

 
 
 
 
 


