
COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Local:    Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ 
              Sala Balthazar da Silva  Lisboa
              Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
Data:     13/9/2011 – 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva; Alexandre Augusto 
                                                         Furlanetto;  Beatriz Kushnir;   
                                                         Eduardo Araújo de Almeida;  Georgia da C. Tavares; 
                                                         Heliete Costa Soares;  Marcelo C. Santos; 
                                                         Maria Helena M.M. Maia; 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 após retificação, foi 
assinada pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (07) sete 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) Ofícios CEPAG n.ºs 
37, 38, 40, 41, 42 e 43 -  à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por 
encaminhar  os  ofícios  à  Coordenadoria  de  Assuntos  Legislativos  e  Parlamentares  do 
Gabinete do Prefeito, informando a demanda da comunidade, bem como os processos 
correspondentes,  que foram votados pela  Comissão,  e,  ainda,  solicita  orientações de 
como  proceder,  tendo  em  vista  a  relevância  do  pleito.  Os  nomes  sugeridos  serão 
encaminhados  à  U/GCT,  solicitando  manter  os  nomes  sugeridos  na  lista  de 
homenageados,  sendo  que  os  Ofícios  CEPAG  n.ºs  42  e  43  foram  encaminhados  à 
C/GAB,  com  vistas  à   CVL/CEAL  e  a  E/GAB,  devido  a  pertinência  do  pleito;  2) 
01/003.756/2001  –  à  C/GAB,  –  a  CCNLEP deliberou  por  solicitar  o  arquivamento  do 
processo,  estando  ciente  do pedido  e  encaminhando  o  nome  sugerido  –  Daltely 
Guimarães (Desportista)  -, à lista de homenageados;  3)  01/000.463/2005 – à C/GAB, 
com vistas à U/GCT e à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por manter o nome sugerido – 
Dorothy Stang - na lista de homenageados, e está ciente do  dos despachos da PGM, às 
fls.  30  e  40v,  analisando  o  pleito  com  base  na  Lei  nº  4762,  de  23/1/2008;   4) 
02/002.816/2005   –  a  CCNLEP  deliberou  por  efetuar  levantamento  biográfico  para 
votação na reunião do próximo dia 27/9/2011; 5) 02/265.403/2007 - à C/GAB, com vistas 
à  U/GCT  –  a  CCNLEP  deliberou  por  nada  a  opor  quanto  ao  reconhecimento  de 
logradouros –  Rua Spinoza (prolongamento), Rua dos Contínuos (prolongamento), 
Rua Ivan Paixão e Rua Regina Benedito  situados no Loteamento Diana II, bairro de 
Campo  Grande;  6)  02/265.201/2010  –  à  C/GAB,  com vistas  à  U/GCT –  a  CCNLEP 
deliberou  por  nada  a  opor  quanto  ao  reconhecimento  de  logradouros  situados  na 
Comunidade Cantagalo, bairro de Ipanema; 7) 01/003.627/2011 – à C/GAB, com vistas à 
CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por solicitar ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito análise 
do pleito, que sugere o nome do Senador Abdias Nascimento, para nomear o Complexo 
Carioca do Carnaval, na Praça XI.  A CCNLEP ressalta que o nome do Senador fora 
sugerido, em reunião realizada pela Comissão, para nomear  logradouro público, situado 
em Pedra de Guaratiba, reconhecido pelo Decreto nº 34111, de 11/7/2011.



Terminada  por  volta  de  11h,  a  Coordenadora  da  Comissão  deu  por  encerrados  os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 27 de setembro 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, 13 de setembro de 2011.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


