
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:     14/06/2011 – 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva;   Antônio Sérgio S. Souza;
                                                         Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida;
                                                         Heliete Costa Soares; Marcelo C. Santos; 
                                                         Maria Helena M.M. Maia; Sandra Frazão da Silva;
                                                         Vasco de Azevedo Acioli.
                                                                           
                                                                                                        
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 foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (08) oito 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1)  01/000.622/2008 -  à 
C/GAB/SUBG, com vistas à PG/PADM e à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada a opor 
quanto ao nome sugerido, Praça Heloneida Studart, bem como da alteração dos limites 
do logradouro em questão;  2)  02/003.569/2010 – à C/GAB, com vistas  à U/GCT – a 
CCNLEP deliberou por sugerir os seguintes nomes:  Maurício Abreu (Professor), Eulália 
Lahmeyer  Lobo  (Professora)  e  Abdias  Nascimento  (Senador),  para  nomear 
logradouros situados em Pedra de Guaratiba;  3) 12/001.061/2011 – à C/GAB, com vistas 
à E/GAB – a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto a nominação de futuras unidades 
escolares/creches com os nomes de doze alunos vítimas do episódio ocorrido na Escola 
Municipal  Tasso da Silveira,  em Realengo:  Ana  Carolina  Pacheco da Silva,  Bianca 
Rocha Tavares, Igor Moraes da Silva, Karine Lorraine Chagas de Oliveira, Larissa 
dos Santos Atanázio, Luiza Paula da Silveira Machado, Mariana Rocha de Souza, 
Milena  Santos  Nascimento,  Rafael  Pereira  da  Silva,  Géssica  Guedes  Pereira  da 
Silva, Géssica Guedes Pereira ,  Laryssa Silva Martins e Samira Pires Ribeiro; 4) 
12/001.603/2011 – à C/GAB, com vistas à  U/GCT e à SMAC – a CCNLEP deliberou por 
solicitar que a presidência da  CEPAG encaminhe abaixo-assinado, bem como parecer da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente quanto ao pleito;  5) 12/001.604/2011 - à C/GAB, 
com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por solicitar o levantamento da área, bem 
como  o  encaminhamento  de  abaixo-assinado  pela  presidência  da  CEPAG; 6) 
01/002.054/2011 -  à C/GAB, com vistas à CV/CEAL – a CCNLEP deliberou por informar 
que o  nome sugerido  (“Lady Laura”)  encontra-se  impedido;  7)  02/003.874/2010  – à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por solicitar ao requerente documento 
que contenha  manifestação pública, concordando com o pleito;  8) 01/001.396/2011 – à 
C/GAB, com vistas à CV/CEAL – a CCNLEP deliberou por manter o nome sugerido - 
Mario Luiz  Barbato  (Radialista) na  lista  de  homenageados;  9)  01/001.736/2011 –  à 
C/GAB, com vistas à CV/CEAL – a CCNLEP deliberou por nada a opor, informando que o 
nome de (Lily Marinho) permanecerá na lista de homenageados.



Terminada, por volta de 11:30h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 28 de junho 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, 14 de junho de 2011.

________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


