
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:     08/11/2012 – 5ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir; 
                                                         Eduardo  Araújo de Almeida; Georgia da C. Tavares; 
                                                         Marcelo C. Santos; Sandra Frazão da Silva; 
                                                         Vasco Azevedo de 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  assinada pelos 
membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (08) oito 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) 01/001.167/2008  - à 
C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por nada opor a substituição do 
nome do Estádio Olímpico João Havelange para Arena Estelar Nilton Santos, tendo 
em vista que a proposta atende a dois critérios:  1º – O nome em vigor, Estágio Olímpico  
João Havelange, pertence a uma personalidade viva; que é proibido pela Lei Federal nº 
6.454, de 24/10/2977; e 2º- A nominação do Equipamento Público possui menos de 20 
anos, conforme consta na Lei Municipal nº 4.762, de 23/01/2008; 2) 02/370.412/2002 - à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir  o nome de J.  Paulo 
(Jornalista), para nomear logradouro público situado no Recreio dos Bandeirantes, e por 
tomar ciência do prolongamento da Avenida Aldemir Martins, conforme solicitação da 
U/GCT; 3) 01/130.269/2010 - à C/GAB, com vistas à U/GCT e à CVL/CEAL  – a CCNLEP 
deliberou por tomar ciência do despacho da Assessoria Especial da Casa Civil, às 
fls. 31;  4) 01/002.347/2012 -  à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por 
solicitar  pronunciamento  da  Associação  de  Moradores  de  São  Conrado;  5) 
12/000.075/2011 - à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir um 
parecer técnico da U/GCT, no sentido de verificar a possibilidade de redigir uma minuta de 
decreto,  para  nomear  o  logradouro  de Praça  do  Teatro  Armando  Gonzaga, 
considerando o parecer do INEPAC e tendo em vista que o nome Armando Gonzaga está 
impedido; 6) 01/000.660/2011 - à C/GAB, com vistas à U/GCT– a CCNLEP deliberou por 
tomar ciência do despacho da PG/PUB, às fls. 69-74; 7) 02/374.900/2002 - à C/GAB – 
a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  processo  à  C/GAB,  em  prosseguimento;  8) 
02/004.733/1993 - à C/GAB, com vistas à U/GCT e ao GBP – a CCNLEP deliberou por 
nominar a  Praça Carmélia Alves (Cantora).



Terminada  por  volta  de  12h,  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 novembro de 2012, 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, 08 de novembro de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


