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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  (10) dez 
processos  em  pauta,  que  foram  deliberados  da  seguinte  forma:  1)  Memorando  nº 
074/2012 C/GAB  -  à  C/GAB –  a  CCNLEP deliberou por  nada opor  quanto  ao nome 
sugerido,  Abelardo Barbosa – Chacrinha,  para nomear a Arena Carioca situada em 
Pedra de Guaratiba; 2) Ofício INEPAC nº 470/2012 - à C/GAB, com vistas à U/GCT – a 
CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  expediente  à  U/GCT,  para  análise  e 
pronunciamento,  tendo  em  vista  o  pleito  do  CCCP  –  Paulo  da  Portela,  contido  no 
processo nº 12/000.075/2011; 3) 01/004.398/2012 - à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL  – 
a  CCNLEP deliberou por  informar  que o  processo  referente  a  placas indicativas  dos 
logradouros  públicos,  contendo  a  biografia  das  personalidades  homenageadas  já 
encontra-se em andamento pelo processo  12/000.883/2011;  4) 01/19/000.144/2010  -  à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por manter o nome indicado pela 
comunidade do Loteamento Jardim do Ita, Eduardo, situado no bairro de Santa Cruz, por 
ser  do logradouro em questão, devidamente consagrado com essa denominação pela 
comunidade.  Em tempo, a Comissão informa que a mesma deverá se manifestar, por 
meio de abaixo assinado, em caso de discordância; 5) 01/130.150/2011 - à C/GAB, com 
vistas  ao  GBP  –  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  expediente  ao  GBP,  em 
prosseguimento; 6) 01/001.168/2008 - à C/GAB, e posteriormente com vistas à SMO, à 
EOM, e à PGM/PADM  – a CCNLEP deliberou por tomar ciência do presente processo; 
7) 02/002.443/2009 - à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por acatar a 
sugestão da comunidade, com o nome inicialmente sugerido, Beatriz Álvares Gaga, e 
permanecer  com  o  nome  do  Compositor  Luiz  Bonfá  na  lista  de  homenageados;  8) 
02/315.337/2002  -  à  C/GAB  –  a  CCNLEP deliberou  por  encaminhar  o  expediente  à 
C/GAB, em prosseguimento;  9) E-mail de Vasco Acioli, de 04/10/2012 -  à C/GAB – a 
CCNLEP deliberou por tomar ciência do Decreto nº 36.285, de 28 de setembro de 2012, 
que  reconhece  os  logradouros  públicos  com  denominações  oficiais,  situados  no 
loteamento Jardim do Amanhã, Cidade de Deus; 10) E-mail – Professor Américo Freire, 
de  09/102012  -  à  C/GAB,  com  vistas  à  SECONSERVA –  a  CCNLEP deliberou  por 
encaminhar o expediente à C/GAB, para abertura de processo, e , considerar a demanda 
do CPDOC/FGV, pertinente.  
Assim, sugere a consulta do pleito à SECONSERVA, que deverá concordar ou não com a 
sugestão de que as placas dos logradouros públicos que:



1. homenageiam países; 
2. acidentes geográficos; 
3. nomes de flores; e 
4. mesmo aquelas que façam referência a substantivos e adjetivos.

Tenham como informações a data do Decreto e a identificação do Gestor do Executivo 
quando da nominação.
Aguardamos, assim, o posicionamento para deferirmos o parecer definitivo. 
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 24 de outubro 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 outubro de 2012.
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