
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:     27/04/2011 – 4ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):   Alexandre Augusto Furlanetto; 
                                                         Almira Frazão da Silva; Antônio Sérgio S. Souza;
                                                         Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida;
                                                         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 retificada, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (05) cinco 
processos  e um Ofício da Coordenação da CCNLEP em pauta, que foram deliberados da 
seguinte forma: 1) 02/003.530/2010 - à C/GAB, com vistas ao GBP -  em prosseguimento; 
2) 01/20/000.037/2010 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada a 
opor  quanto  ao  prolongamento  da  Av.  do  Magistério,  situada  no  bairro  da  Ilha  do 
Governador;  3) 02/295.064/2009 – à CGAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP sugere  os 
nomes de: Fernando Chacel (Paisagista) e Manoel Salgado (Historiador) para nomear 
dois novos logradouros situado no trecho em curva da Estrada Roberto Burle Marx, no 
bairro  de  Guaratiba;   4)  02/002.345/2009  –  à  C/GAB,  com  vistas  ao  GBP  –   em 
prosseguimento;  5)  12/001.586/2008  -  à  C/GAB,  com  vistas  à  U/GCT  –   em 
prosseguimento, tendo em vista o despacho às fls. 25; Ofício nº 080 – C/ARQ – Sugere à 
CCNLEP o nome de Oswaldo Porto Rocha – Historiador – (1955-1990) para nomear a 
Biblioteca do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – houve aprovação e a ciência 
de todos os membros presentes.

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 11 de maio 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, 27 de abril de 2011.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


