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: 23/11/2012 – 6ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética): Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir; Eduardo
Araújo de Almeida; Elizabeth Maia P. de Assis;
Heliete C. Soares; 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 retificada e assinada
pelos membros participantes.
A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (04) quatro
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma: 1) 01/004.311/2011 - à
C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por acatar o parecer técnico da
U/GCT, que propõe manter o nome de Rua Gustavo Barroso, como prolongamento do
logradouro situado no bairro do Centro; 2) 02/265.157/2008 - à C/GAB, com vistas à
U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto a minuta de decreto com as
denominações oficiais aprovadas de: Rua Las Vegas, Rua Perfeita Paisagem e Rua
Privilegiada, para nominação de logradouros situados no Loteamento Vila Papavento,
em Anchieta; 3) 02/002.580/2008 - à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou
por nada opor quanto a manutenção do nome do comediante Mauro Gonçalves
(Zacarias), para nominar logradouro situado no bairro de Vila Kennedy; 4)
02/370.779/2004 - à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir os
nomes de Rua Altamiro Carrilho (Flautista) e Rua Marcos Paulo (Ator), para nomear
logradouros inominados, situados no bairro do Recreio dos Bandeirantes, e,
deliberou por nada a opor ao prolongamento da Av. Aldemir Martins e da Rua
Waldyr Leal Lopes.
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 04 de dezembro 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, 23 de novembro de 2012.
__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

