
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:     19/09/2012 – 4ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
                                                         Elizabeth M. de P. Assis; Heliete Costa Soares; 
                                                         Marcelo C. Santos; Maria Helena M.M. Maia
                                                         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  (03) três 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1)  02/001.545/2012  -  à 
C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por informar que foram atendidos 
os  “ditames normativos,  para  nominação de logradouros e  equipamentos públicos  no 
município, conforme a Lei Federal nº 6.454/77. de 24 de outubro de 1977, e o despacho 
da Comissão, às fls. 02; 2) E-mail – globo.com/ancelmo, de 10/9/2012 - à C/GAB, com 
vistas  à  U/GCT –  a  CCNLEP deliberou por encaminhar  o  documento  à U/GCT,  para 
verificar  se  o  nome  sugerido,  Dias  Gomes  (Dramaturgo),  está  inserido  na  lista  de 
homenageados;  3)  E-mail  –  Paulo  Teixeira,  de  18/9/2012 -  à  C/GAB,  com vistas  à 
Assessoria da Chefia de Gabinete, do Gabinete do Prefeito – a CCNLEP deliberou por 
encaminhar  ofício  ao  Secretário  Municipal  de  Saúde  e  Defesa  Civil,  e  solicitar  o 
cronograma de inauguração das Unidades de Saúde, para que a Lei nº 2.413/88, que dá 
nome de Dr. Natalício Lopes de Farias a uma Unidade de Saúde, seja cumprida.

Terminada por volta de 11h:30min, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 10 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, 19 de setembro de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


