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JUSTIFICATIVA - PL 0191/2019 
O trecho da Avenida Rio Branco situado entre a Alameda Eduardo Prado e a Rua Dr. 

Elias Chaves, compreendido entre os números 1751 a 1783 da Avenida, paralelo ao Viaduto 
Eng. Orlando Murgel, localizado no Distrito da Sé, Subprefeitura da Sé, identificado pelo 
CodLog 171158, passa a der denominado Rua Aldeia da Mata. 

Trata-se de trecho descontinuado, que não tem conexão direta com a Avenida Rio 
Branco, podendo, portando, ser considerado como logradouro homônimo da Avenida. A 
homonímia é uma das hipóteses excepcionadas pela Lei 14.454/2017 para possibilitar a 
alteração de denominação de logradouro, conforme se verifica em seu artigo 5º, I. Portanto, do 
ponto de vista da legislação de denominações em vigor, não há obstáculos quanto à presente 
propositura. 

Aldeia da Mata é o nome pelo qual ficou conhecido o Templo de Umbanda Caboclo da 
Mata, que existe há mais de 20 anos na região, e que está situado desde 2002 na esquina da 
Alameda Eduardo Prado com o trecho cuja denominação se pretende alterar com a presente 
propositura. 

A instituição, de caráter espiritual e filantrópico, pauta sua atuação pelos princípios 
fundamentais da Umbanda, Amor e Caridade. Parte dessa atuação é voltada, portanto, para 
projetos de cunho social. 

A Aldeia criou, em 2009, o "Espaço Curumim Aldeia da Mata", projeto que atende 50 
crianças e adolescentes que lá recebem alimentação, atendimento odontológico, educação 
sobre higiene, cidadania e preservação do meio ambiente, além de atenção e carinho. Nesse 
espaço, são realizadas também atividades lúdico- recreativas. 

Atualmente, participam de seus trabalhos espirituais mais de mil pessoas 
semanalmente. Além disso, a Aldeia realiza também atendimentos terapêuticos, estudos do 
Evangelho, cursos e festas, como a Festa Julina. 

A alteração proposta conta com a adesão dos moradores e frequentadores da região, 
conforme abaixo assinado juntado aos autos deste projeto. 

Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente propositura. 
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