
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:     10/05/2012 – 5ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):   Alexandre Augusto Furlanetto; Almira Frazão da Silva;
                                                         Antônio Sérgio S de Souza; Beatriz Kushnir; 
                                                         Eduardo de Araújo Almeida; Heliete Costa Soares; 
                                                         Marcelo Coitinho 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 e assinada 
pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (04)  quatro 
processos deliberados da seguinte forma:  1) 12/000.075/2011  -  à C/GAB, com vistas ao 
INEPAC  –  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  expediente  ao  INEPAC  para 
pronunciamento e posterior retorno à CCNLEP, tendo em vista que o Teatro Armando 
Gonzaga, situado no bairro de Marechal Hermes é tombado pelo órgão.  A CCNLEP está 
ciente de que o nome sugerido,  Affonso Reidy (Arquiteto) encontra-se impedido para 
nominar logradouro público; 2)  01/005.062/2011 – à C/GAB, com vistas ao INEPAC – a 
CCNLEP deliberou  por  encaminhar  o  expediente  ao  INEPAC para  pronunciamento  e 
posterior retorno à CCNLEP, tendo em vista ser o trecho citado – Praça Coronel Eugênio 
Franco, na confluência da Av. Atlântica com a Rua Senador Nabuco - um calçadão 
situado em Copacabana, e tombado pelo órgão; 3)  02/370.039/2005 – à C/GAB, com 
vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir os nomes de  Diana Sayad Coury 
(Empresária) e  Aziz  AbSaber  (Geógrafo),  para  nomear  os  logradouros,  situados  no 
Recreio  dos Bandeirantes;  4)  02/001.846/2010 –  à  C/GAB,  com vistas  à  U/GCT –  a 
CCNLEP deliberou por nada opor quanto à minuta de decreto que sugere os seguintes 
nomes  a  logradouros  situados  no  bairro  de  Costa  Barros:   Rua  Genesis, Rua 
Evangelista Mateus, Rua Povo de Moabe, Rua Livro de Josué, Rua Monarca David, 
Rua Profeta Jonas, Rua São Lucas de Antióquia, Rua Melquisedeque, Rua Edon, 
Rua Sinai,  Rua Média, Rua Benjamim, Rua Mestre Macedo (prolongamento),  Rua 
Muriacá (prolongamento) e Rua Secundo Costa Neto (prolongamento).
   .
Além das deliberações dos processos acima citados, houve ainda a leitura do Ofício nº 
060, cujo assunto versa sobre a nominação de praças no bairro da Lapa,  e por decisão 
da  CCNLEP deverão  ser  reunidos  todos  os  documentos  referentes  ao  assunto,  para 
abertura de processo.



Terminada por volta de 11h30min, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da CCNLEP para  nova  reunião,  a  ser 
marcada para 24 de maio 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, 10 de maio de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP


