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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:  13/06/2007 - 4ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira  

Alberto Cavalieri Machado 
Ângela Marquardt 
Ayrton Luiz Gonçalves  
Beatriz Kushnir 
Heliete Costa Soares  
Leslie Figueiredo 
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 aprovada 
e assinada por todos os presentes. 
 
Foi trazida à discussão, pela Coordenadora, a reivindicação do jeton para os membros 
nomeados e presentes às reuniões da Comissão. Ficou decidido que seria escrita uma 
carta explicativa de nossa solicitação, sendo a mesma endereçada aos Exmo. Sr. 
Prefeito e ao Ilmo. Sr. Secretário das Culturas, para ciência e deliberação sobre o 
assunto. 
 
Ato contínuo, passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião, 
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes: 
 
02/000.205/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro, a 
ser sugerido por essa Comissão (PAA 6.332 / PAL 19.108, de 27/12/1985), localizado 
no bairro de Cosmos.  

OBS: A U/CGT informa que o nome - Agustinha da Veiga Garcia - sugerido por 
sua filha (autora da inicial), encontra-se desimpedido. 

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o nome de Herval Rossano 
(Ator) para nominar o logradouro em tela, tendo em vista que a autora não juntou ao 
processo biografia do nome por ela sugerido (Agustinha da Veiga Garcia, sua mãe), 
nem tampouco abaixo-assinado de anuência dos moradores locais com o nome objeto 
da homenagem. 
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02/000.244/2008 - referente ao pedido do Sr. Eudoro Barcellos de Moraes para alterar a 
denominação de um trecho da Ladeira dos Tabajaras, devido a problemas decorrentes 
da violência urbana, sugerindo, inclusive os nomes de Eugenia Copacabanense (planta 
da Mata Atlântica); Prof. Darcy Ribeiro (antropólogo, senador, escritor); e Dora Bria 
(atleta, campeã de wind surf) para tanto. 

Parecer: A Comissão deliberou, dentro dos critérios que vem adotando, por 
ser contrária ao pleito, uma vez que a troca de nomenclatura de logradouros já 
consagrados pelo uso causa grandes transtornos aos moradores e comerciantes locais. 
 
 
02/000.571/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro 
antes conhecido como Caminho da Posse (PAA 11.304, de 26/08/1998), localizado no 
bairro de Santíssimo, em Campo Grande.  

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o nome Mário Gibson Barbosa 
(Embaixador) para o logradouro em tela. 
 
 
02/000.683/2005 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro, 
antes conhecido como Via Projetada B (PAA 9.865 / PAL 35.779, de 27/09/1978), 
localizado no bairro de Campo Grande.  

OBS: A U/GCT informa que o nome – Carlos Bueno de Oliveira - sugerido 
pelos empresários da Associação das Indústrias de Comércio Ltda. (autora da inicial), 
encontra-se desimpedido. 

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao nome de Carlos 
Bueno de Oliveira (Empresário), sugerido pela Associação das Indústrias de Comércio 
Ltda., autora da inicial, e que, segundo informação da U/CGT, encontra-se 
desimpedido. A Comissão espera, entretanto, que a autora da inicial anexe ao p.p. 
dados biográficos do homenageado, para complementação de seu cadastro. 

 
 
02/002.007/2006 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de praça antes 
conhecida como Praça do Bruno, situada entre a Rua Cabo Moisés de Oliveira e a 
Travessa Soldado Elídio Martins (PAA 8.949 / PAL 29.345 de 12/11/1970), no bairro de 
Campo Grande. 

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao nome de Bruno 
Gustavo Reis, sugerido pela Associação de Moradores e Amigos do Bairro Bom 
Pastor, autora da inicial, e que, segundo informação da U/CGT, encontra-se 
desimpedido. A Comissão espera, entretanto, que a autora da inicial anexe ao p.p. 
dados biográficos do homenageado, para complementação de seu cadastro. 

 
 
02/002.378/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro, 
antes conhecido como Rua F (PAA 7.267 / PAL 22.018, de 27/09/1978), localizado no 
bairro do Anil, em Jacarepaguá.  

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao nome de Major 
Mário Martins, sugerido pela Lei 1.323, de 27/07/21988, e que, segundo informação da 
U/CGT, encontra-se desimpedido. 
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02/002.695/2007 - referente ao pedido das comunidades do Orkut - Roberto Martins e 
História da Ilha do Governador - para alterar a denominação da Rua Cabo Frio para 
Rua Roberto Martins (Compositor), localizada no bairro do Jardim Guanabara, na Ilha 
do Governador, que, segundo a U/GCT, encontra-se desimpedido. 

Parecer:  A Comissão deliberou que não tem nada a opor contra a mudança, 
uma vez que as autoras, em sua inicial, juntaram farto material (biografia e abaixo-
assinado) para embasar sua pretensão, que também é respaldada pela informação da 
U/GCT de que o nome sugerido encontra-se desimpedido. A Comissão informa, 
entretanto, que tem por norma, dentro dos critérios que vem adotando, ser contrária a 
esse tipo de pleito, uma vez que a troca de nomenclatura de logradouros já 
consagrados pelo uso causa grandes transtornos aos moradores e comerciantes locais. 
 
 
02/002.769/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento do trecho inicial 
com 80m, da Rua Canduá (PAA 2.040 de 27/12/1985), no bairro do Jardim Carioca, na 
Ilha do Governador. 

Parecer:  A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao pleito em tela. 
 
 
02/002.973/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento do 
prolongamento de 195m da Rua Comendador Martinelli (PAA 6.948/PAL 21.067, de 
27/12/1985), no bairro do Grajaú. 

Parecer:  A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao pleito em tela. 
 
 
02/265.425/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de sete 
logradouros sugeridos pela U/CRU, com a anuência da comunidade local, no sub-bairro 
Laboriaux, no bairro da Rocinha, Área de Especial Interesse Social. 
 OBS: acompanha o processo, abaixo-assinado e histórico dos nomes sugeridos, 
bem como informação da U/DCT-2 de que os mesmos encontram-se desimpedidos. 

Parecer: A Comissão deliberou que nada tem a opor aos nomes em tela em 
vista de que acompanha ao p.p., abaixo-assinado, certidões de óbito e dados 
biográficos dos nomes sugeridos, bem como informação da U/DCT-2 de que os 
mesmos encontram-se desimpedidos. 

 
 
02/321.479/1999 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de oito 
logradouros (a serem sugeridos por essa Comissão), bem como o prolongamento das 
ruas Belford de Oliveira e Arnaldo Sérvulo da Rocha (PAA 11.901 / PAL 46.194 de 
04/05/2007 e 22/06/2007), no bairro de Campo Grande. 
 Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor aos 
prolongamentos e também por sugerir os nomes de Nova Monteiro (Médico); Miguel 
Reale (Jurista); Celso Lisboa (Professor); Yara Vargas (Deputada); Fernando 
Gasparian (Jornalista); Daniel Aarão Reis (Advogado); Fábio Penna da Veiga 
(Engenheiro) e José Flávio Pessoa (Arquiteto), para os logradouros em tela. 
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02/370.007/1999 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro (a 
ser sugerido por essa Comissão) anteriormente conhecido como Rua Projetada 1 (PAA 
120.020 / PAL 46.632 de 08/11/2005), no bairro do Recreio dos Bandeirantes. 

Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o nome de Angelo de Aquino 
(Artista Plástico) para o logradouro em tela.  
10/302.081/2007 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de praça 
existente na esquina da Rua do Lavradio com a Avenida República do Chile (PAA 
11.679, de 27/12/1985), localizada no bairro do Centro.  

OBS: A U/CGT informa que o nome – Comandante Alexandre Siqueira - 
sugerido pelo Sr. Marcos Domingues, Administrador Regional do Centro (autor da 
inicial), encontra-se desimpedido. 

Parecer: A Comissão deliberou que não tem nada a opor ao nome 
Comandante Alexandre Siqueira, sugerido pelo autor da inicial, Sr. Marcos 
Domingues, Administrador Regional do Centro, para o logradouro em tela, que, 
segundo informações da U/GCT, encontra-se desimpedido. 
 
 
12/000.880/2008 - referente ao pedido do Sr. Vereador Célio Lupparelli para alterar a 
denominação da Praça Orleans para Praça Leonardo Francisco do Amaral Rebelo 
(Comerciante), localizada na Taquara, em Jacarepaguá.  

OBS: O Vereador Célio Lupparelli elaborou o Projeto de Lei nº 1.630/2008, 
publicado no DCM nº 48 (p.18), de 13/03/2008, que esbarrou na Lei nº 3.915, de 
10/03/2005, que tem o mesmo teor. 

Parecer: A Comissão Carioca de Nominação de Logradouros e Equipamentos 
Públicos, em reunião realizada em 24 de abril de 2008, referente ao pedido do Sr. 
Vereador Célio Lupparelli para alterar a denominação da Praça Orleans para Praça 
Leonardo Francisco do Amaral Rebelo (Comerciante), localizada na Taquara, em 
Jacarepaguá, deliberou por ser contrário ao pleito.  
 
Terminada, por volta das 12:00h, a análise de 21 assuntos, a Coordenadora da 
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros  da 
CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 11/07/2007 (4ª-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, 15 de junho de 2007. 

 
 
 
        ______________________________ 

Alberto Antonio Taveira 
 

 
 


