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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 – térreo - 

Cidade Nova - Rio de Janeiro  
Data:  30/04/2008 - 4ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira  

Alberto Cavalieri Machado 
Aline Ramos Brandão 
Ana Lúcia Neiva Pessoa 
André 
Beatriz Kushnir 
Carlos Rosa Azevedo 
Cláudio Dutra Gonçalves 
Marcelo C. Santos 
Maria Angélica da S. Galeti 
Sandra Frazão da Silva  
Tânia Lima Castro 
  

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. 
 
Ato contínuo, passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião, 
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes: 
 
 
01/000.046/1995 - referente ao Projeto de Lei nº 842/94, que indica o nome do Senador 
Mario Martins para nominar uma escola da Cidade do Rio de Janeiro. Anexa dados 
biográficos do homenageado.  

OBS: 1) o p.p. foi arquivado em 25/01/2001 e desarquivado em 13/06/2007; 
2) a SME informa de o nome atende a Lei Federal 6.454/77 que requer  
que os homenageados sejam falecidos, porém, ressalva que possui um cadastro  
próprio para denominação de suas novas unidades escolares; 

 Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. a SME, para que 
esta, se lhe convier, acrescente o nome em tela a seu cadastro; bem como enviar o p.p. 
a GCT para verificações de praxe e posterior inclusão do mesmo no cadastro da 
Comissão. 
 
 
01/003.059/1998 - referente a solicitação dos moradores da antiga Rua Sirici, no bairro 
de Marechal Hermes, que teve seu nome mudado para Rua Zake José Thomaz, 
através da Lei 2.792 de 27/04/1999, para que retorne a antiga denominação. Juntam 
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abaixo-assinado com cerca de 150 assinaturas e alegam que a mudança foi à sua 
revelia, causando enormes transtornos e que da mesma somente tiveram ciência pelos 
carnês de IPTU de 2008. 

Parecer:  A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. à U/GCT para 
verificações de praxe, adiantando que, pelos critérios que vem adotando, é contrária as 
alterações de nomenclatura de logradouros consagrados pelo uso, ainda mais sem a 
anuência dos moradores locais. 
 

 
01/004.324/1994 - referente ao Projeto de Lei nº 517/94, que indica o nome de Luiz 
Simões Lopes para nominar uma escola da Cidade do Rio de Janeiro. Anexa dados 
biográficos do homenageado.  

OBS: 1) o p.p. foi arquivado em 25/01/2001 e desarquivado em 13/06/2007; 
2) a SME informa de o nome atende a Lei Federal 6.454/77 que requer  
que os homenageados sejam falecidos, porém, ressalva que possui um cadastro  
próprio para denominação de suas novas unidades escolares; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. a SME, para que esta, 

se lhe convier, acrescente o nome em tela a seu cadastro; bem como enviar o p.p. a 
GCT para verificações de praxe e posterior inclusão do mesmo no cadastro da 
Comissão. 
 
 
01/004.556/1994 - referente ao Projeto de Lei nº 547/94, que indica o nome de Alberto 
Bittencourt Cotrim Netto para nominar uma escola da Cidade do Rio de Janeiro. 
Anexa dados biográficos do homenageado.  

OBS: 1) o p.p. foi arquivado em 25/01/2001 e desarquivado em 13/06/2007; 
2) a SME informa de o nome atende a Lei Federal 6.454/77 que requer  
que os homenageados sejam falecidos, porém, ressalva que possui um cadastro  
próprio para denominação de suas novas unidades escolares; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. a SME, para que 

esta, se lhe convier, acrescente o nome em tela a seu cadastro; bem como enviar o p.p. 
a GCT para verificações de praxe e posterior inclusão do mesmo no cadastro da 
Comissão. 

 
 

01/004.548/1994 - referente ao Projeto de Lei nº 612/94, que indica o nome de Ayrton 
Senna para nominar o Kartódromo do Rio de Janeiro. Anexa dados biográficos do 
homenageado.  

OBS: o p.p. foi arquivado em 18/01/2001 e desarquivado em 13/06/2007; 
Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o envio do p.p. a GCT para 

verificações de praxe e posterior inclusão do mesmo no cadastro da Comissão. 
 
 

02/002.759/2005 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro, a 
ser sugerido por essa Comissão, anteriormente conhecido como Rua S (PAA 6.028 / 
PAL 17.906, de 11/02/1953), localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes.  
 Parecer: A Comissão deliberou por sugerir o nome de Fernando Bujones 
para o logradouro em tela e o envio do p.p. à GCT para verificações de praxe. 
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02/265.589/2006 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de 3 logradouros 
sugeridos pela U/CRU (ruas Amanaiés; Assurinis e Caiabis), com a anuência da 
comunidade local, no bairro de Anchieta, 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 por informar que não tem nada a opor aos nomes 
em tela, que, segundo informação da U/DCT-2, encontram-se desimpedidos. 
 
 
02/290.652/2005 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de logradouro a 
ser sugerido por essa Comissão, bem como o prolongamento da rua Horus Vital Brasil 
(PAA 12.060 / PAL 46.795 de 28/07/2006), no bairro da Barra da Tijuca. 

Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
prolongamento em questão, bem como indicar o nome de Renata Fronzi (Atriz) para o 
logradouro em tela. 
 
 
02/320.819/2002 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de 4 logradouros 
a serem sugeridos por essa Comissão (PAA 11.895 / PAL 46.181 de 01/06/2007), no 
bairro de Campo Grande. 
 Parecer:  A Comissão deliberou por indicar os nomes de Oswaldo Louzada 
(Ator), para o logradouro antes conhecido como Rua A; Carlos Alberto Soares (Ator), 
para o logradouro antes conhecido como Rua B; Carmem Silva (Atriz), para o 
logradouro antes conhecido como Rua C; e Irma Alvarez (Atriz), para o logradouro 
antes conhecido como Rua D. 
 

  
02/370.008/1999 - referente à minuta de decreto para reconhecimento de 5 logradouros 
a serem sugeridos por essa Comissão, bem como o prolongamento das avenidas 
Aldemir Martins e Cesar Morani (PAA 11.868 / PAL 46.069 de 07/07/2003), no bairro da 
Barra da Tijuca. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor aos 
prolongamentos, bem como indicar os nomes de Rubens Gerchman (Artista Plástico); 
Franz Weissman (Artista Plástico); Sandra Alvim (Historiadora); e José Zanine 
Caldas (Arquiteto) para os logradouros em tela. 
 
 
07/200.371/2008 - referente a solicitação da SME para validação da denominação de 
novo equipamento escolar – Creche Municipal Maria da Conceição Silveira de 
Carvalho – da SME. Anexa dados biográficos da homenageada. 

Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
nome em tela. 
 
 
12/002.061/2007 - referente a sugestão da U/GCT para mudança da espécie de 
logradouro para largo (art. 43 do Regulamento do Parcelamento de Terra) uma vez que 
o local objeto do Decreto nº 28.466, de 21/09/2007, que reconheceu oficialmente a 
Praça Jacky Delmar, não está definido como praça (PAA 9.715). 
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Parecer: A Comissão deliberou por sugerir a republicação do decreto acima 
epigrafado, com a substituição retro especificada. 
 
 
12/002.331/2007 - referente a solicitação do Sr. Vereador Stepan Nercessian para que 
seja dado o nome de Amilcar Barca Pellon para nominar um posto de saúde ou 
unidade correlata na Cidade do Rio de Janeiro. Anexa dados biográficos do 
homenageado. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
pleito, sugerindo o envio do p.p. para tomada de ciência da SMS e, caso lhe alvitre, 
para que este seja incorporado a seu cadastro. 
 
 
12/002.356/2007 - referente a solicitação do Sr. Luis Otavio Costa Carneiro para que 
seja dado o nome de seu pai, o Deputado Herculano Leal Carneiro, para nominar um 
logradouro na Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente no bairro de Campo 
Grande, seu reduto eleitoral. 
 OBS: a U/GCT informou, via telefone, que o nome em tela acha-se desimpedido. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
pleito, sugerindo o envio do p.p. a U/GCT para verificações de praxe. 
 
 
12/002.381/2007 - referente a solicitação do Sr. José Lam para que seja dado o nome 
do Arquiteto e Funcionário Publico da antiga Diretoria de Conservação da SMO,  José 
de Alencastro Graça, para nominar um logradouro na Cidade do Rio de Janeiro, 
preferencialmente na Baixada de Jacarepaguá. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
pleito, sugerindo o envio do p.p. a U/GCT para verificações de praxe. 
 
 
12/002.520/2007 - referente a solicitação do Sr. Azauri Jr. para que seja dado o nome 
de Mirava Zavataro, para nominar o largo existente no cruzamento das avenidas 
Afonso de Taunay e Alda Garrido, na Barra da Tijuca. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
pleito, sugerindo o envio do p.p. a U/GCT para verificações de praxe. 
 
 
21/000.087/2008 - referente a proposta da SMTE para que seja dado o nome de 
Regina Coeli Motta de Almeida, para nominar um equipamento desta secretaria, o 
Centro Público de Emprego e Trabalho Regina Coeli Motta de Almeida, localizado 
na Camaragipe, 25, no bairro da Tijuca. 
 Parecer: A Comissão deliberou por informar que não tem nada a opor ao 
pleito, sugerindo que o autor da inicial envie dados biográficos da homenageada para 
complementação de nosso cadastro. 
 
 
Terminada, por volta das 12:00h, com a análise de 17 assuntos, a Coordenadora da 
Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros  da 
CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 05/05/2008 (2ª-feira), as 10:00h, Sala 
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de reuniões do AGCRJ - Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – 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, 30 de abril de 2008. 

 
 
 
                 ______________________________ 

             Alberto Antonio Taveira 
                     Secretário 

 

 


