
COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA 
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                                                         Beatriz Kushnir;  Eduardo Araújo de Almeida; 
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                                                         Sandra Frazão da Silva.
                                                                                                 
  
                                                                          
                                                                                            
ATA

Após os 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 aprovada e assinada por 
todos os presentes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (07) sete 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) Ofício CVL/CEAL nº 
2.416 -  a CCNLEP deliberou por encaminhar o expediente às secretarias competentes: 
ao C/GAB, com vistas à U/GCT e à C/SUBPC - a)  1ª- Indicação nº 10731: à U/GCT  - 
solicitando as devidas providências; b)  2ª- Indicação nº 11058:  à C/SUBPC – solicitando 
o parecer da C/SUBPC;  2) Solicitação nº 007534 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a 
CCNLEP  deliberou  por  solicitar  o  parecer  da  U/GCT,  referente  às  fls.  01v.  ;  3) 
02/002.178/2005 – à C/GAB, com vistas à  U/GCT  – a CCNLEP deliberou por nada a 
opor  quanto  à  minuta  de  decreto  apresentada,  que  confirma  o  reconhecimento  do 
prolongamento da Rua Norma, situada no bairro de Senador Camará; 4) 02/000.294/2008 
– à C/GAB, com vistas à U/GCT  – a CCNLEP deliberou por solicitar abaixo assinado dos 
moradores, que configure a decisão da coletividade;  5) 01/000.715/2010 - à C/GAB, com 
vistas à CVL/CEAL– a CCNLEP deliberou por solicitar informações quanto a propriedade 
da área em questão, tendo em vista o parecer da U/GCT;  6) 01/002.636/2011 – à C/GAB, 
com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por se posicionar a favor da Lei n° 4.762, 
de 23 de janeiro de 2008,  de autoria do então Vereador Wilson Leite Passos, que em seu 
Artigo 1º declara a proibição na mudança de denominação de logradouro, cujo nome 
esteja oficialmente reconhecido há mais de 20 anos. A CCNLEP sugere a ampliação 
desse prazo, já que as alterações constantes na nomenclatura dos logradouros geram 
despesas  e  transtornos  aos  cidadãos; 7)  02/002.818/2009  –  à  C/GAB,  com vistas  à 
U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto a minuta de decreto, que aprova a 
denominação oficial de Rua Otto Stupakoff, para logadouro situado no bairro do Recreio 
dos Bandeirantes.

Terminada, por volta de 11:40h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 23 de agosto de 2011, na Sala Balthazar da Silva Lisboa, AGCRJ – Rua 
Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.



Sem mais o que comentar a respeito da reunião, eu, Beatriz Kushnir, lavrei esta Ata, pela 
qual dou testemunho e fé.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


