
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:     15/03/2012 – 5ª feira - 14h
Presenças (em ordem alfabética):   Alexandre Augusto Furlanetto; Almira Frazão da Silva; 
                                                         Beatriz Kushnir;  Eduardo Araújo de Almeida; 
                                                         Georgia da Costa Tavares; 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 corrigida e assinada 
pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (03) três 
processos  em pauta,  sendo que o  processo 07/001.032/2012 fora  excepcionalmente 
despachado pela coordenadora da Comissão, por solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação,  devido  a  urgência  na  inauguração  do  Espaço  de  Desenvolvimento  Infantil 
Maria Beralda, situado na Cidade de Deus – Jacarepaguá.  Os demais processos foram 
deliberados da seguinte forma:  1) 02/360.538/2007  -  à C/GAB, com vistas à U/GCT – a 
CCNLEP deliberou por substituir o nome de Jovelina Pérola Negra (Cantora), indicado 
no  processo  nº  02/002.282/2010, pelo  nome  de  Pery  Ribeiro  (Cantor);  2) 
01/005.937/2011 – à C/GAB, com vistas à U/GCT e à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou 
por  inserir  o  nome sugerido,  Cônego Teófilo  Rocha,  na lista  de homenageados; 3) 
01/004.294/2001 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por solicitar que 
a U/GCT se pronuncie quanto a existência de logradouro inominado no bairro da Barra da 
Tijuca. 

Além da deliberação dos processos citados, houve pronunciamento da Coordenadora no 
sentido de esclarecer o recebimento e trâmites dos e-mail encaminhados à CCNLEP:  Dr. 
Antônio  Sá  –  encaminhou  e-mail  da  Vereadora  Andréa  Gouvêa  Vieira;   Secretaria 
Municipal  de Educação – encaminhou e-mail  solicitando urgência nos despachos dos 
processos  de  nominação dos Espaços  de  Desenvolvimento  Infantil  –  EDI;  e  por  fim, 
Subsecretário Washington Fajardo – encaminhou e-mail solicitando a nominação de duas 
praças na Lapa.  Foi solicitado ao subsecretário, o encaminhamento de um croqui do 
local,  que  possibilite  exata  localização  dos  logradouros,  para  então  verificar  a 
possibilidade  das nominações.



Terminada por  volta  de 15h e,  a  Coordenadora da Comissão deu por  encerrados os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 29 de março 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, 15 de março de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP


