
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  Liboa
              Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
Data:     24/05/2011 – 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):   Alexandre Augusto Furlanetto; 
                                                         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.
                                                                           
                                                                                                        
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  (06) seis 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1)  01/003.634/1994 -  à 
C/GAB,  com  vistas  à  U/GCT  –  a  CCNLEP  corrobora  com  o  despacho  da  U/GCT, 
mantendo  o  nome  sugerido,  João  Venuto  (Poeta)  na  lista  de  homenageados;  2) 
01/004.737/2009 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP toma ciência e concorda 
com a revogação do Decreto 32924, de 12/10/2009, permanecendo o nome sugerido, Ivo 
Augusto Furlanetto (Praça) na lista de homenageados;  3) 01/003.993/2010 – à CGAB, 
com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto a nominação de 
logradouro  público,  Largo  dos  Serventuários  da  Justiça,  situado  no  Centro;  4) 
01/001.403/2011 – à C/GAB, com vistas à  U/GCT e à CVL/CEAL– a CCNLEP deliberou 
por nada a opor, corroborando com o despacho da U/GCT, tendo em vista que o nome 
sugerido,  Vice-Presidente José Alencar,  fora sugerido em reunião realizada por esta 
CCNLEP, no dia 30/03/2011, para nominar uma avenida no bairro de Jacarepaguá;  5) 
07/002.584/2011 - à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada a opor 
quanto ao nome sugerido (Wesley Guilber Rodrigues de Andrade - aluno) para nomear 
Espaço de Desenvolvimento Infantil situado em Costa Barros;   6) 07/002.424/2011 -  à 
C/GAB,  com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por  nada a opor  quanto ao nome 
sugerido (Professora Simone de Souza Pimentel) para nomear Unidade Escolar situada 
no bairro do Centro.

A  Titular  Heliete  Costa  Soares  entregou  a  lista  de  homenageados  atualizada.   A 
Coordenadora sugeriu que fosse confeccionado um ofício ao Gabinete do Sr. Sanson, 
encaminhando o número de sugestões da CCNLEP para nominação de logradouros na 
atual gestão, enfatizando que há a preocupação por parte da Comissão em responder em 
tempo  hábil  as  demandas  apresentadas  pela  população  carioca,  em  relação  às 
solicitações  de  nomeação  dos  logradouros  públicos,  e  conseqüentemente  a 
disponibilização de código de endereçamento postal  – CEP,  no sentido de facilitar  o 
acesso  à  cidadania.   Por  orientação  da  Sra.  Coordenadora,  a  Titular  Sandra  Frazão 
verificará o número do processo em que a CCNLEP sugere o nome do Professor Manoel 
Salgado para nomear logradouro público, a fim de impedir que o nome em tela esteja 



sugerido para dois logradouros distintos.

Foi exposto pela Sra. Coordenadora a questão de ser efetuado um levantamento sobre as 
histórias dos bairros cariocas, que posteriormente seriam disponibilizados online, no site 
da CCNLEP,  para consulta pública.  A Titular  Maria Helena M.M. Maia e o Suplente 
Eduardo Araújo de Almeida contribuíram, dizendo que esse levantamento fora efetuado 
pelo antigo DGPC e pela Empresa João Fortes, e que deveriam ser consultados, antes de 
qualquer procedimento.

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 14 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, 24 de maio de 2011.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


