
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:     26/01/2012 – 5ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
                                                         Eduardo Araújo de Almeida; Georgia da C. Tavares;
                                                         Maria Helena M.M. Maia; Sandra Frazão da Silva; 
                                                         Vasco de Azevedo 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  (07) sete 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) 01/005.318/2011  -  à 
C/GAB, com vistas à U/GCT e à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por manter o nome 
sugerido,  Doutor  Eduardo  Gusmão  Alves  de  Brito na  lista  de  homenageados,  e 
considerar a Lei nº 4.762, de 23/01/2008, que, “proíbe a mudança de denominação de 
logradouros cuja denominação oficial exista há mais de 20 anos”; 2) 07/007.848/2011 – à 
C/GAB,  com  vistas  à  SME  –  a  CCNLEP deliberou  por  nada  opor  quanto  ao  nome 
sugerido,  Professora Maria  Yedda Leite Linhares,  para nomear o futuro Espaço de 
Desenvolvimento Infantil, situado em Jardim Bangu; 3)07/008.313/2011 – à C/GAB, com 
vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido, Professora 
Dayse Malagole, para nomear o Espaço de Desenvolvimento Infantil situado no bairro de 
São Cristóvão; 4) 07/000.168/2012 – à C/GAB, com vistas à SME - a CCNLEP deliberou 
por  nada opor quanto ao nome sugerido,  Professora Beatriz de Souza Madeira,  em 
substituição ao nome atual, C.M. Berço do Futuro;  5)  07/000.169/2012 – à C/GAB, com 
vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido,  Porfírio 
Dias,  para  nomear  Espaço  de  Desenvolvimento  Infantil  localizado  na  comunidade 
Castinha,  em Vargem Grande;  6)  07/000.170/2012 – à C/GAB, com vistas à SME– a 
CCNLEP deliberou  por  nada  opor  aos  nomes sugeridos,  Moacyr  Scliar  (Escritor)  e 
Marta  Regina  Perrotta  (Professora),  para  nomear  a  Escola  e  o  Espaço  de 
Desenvolvimento  Infantil,  respectivamente  situados  no  bairro  de  Inhoaíba  –  Campo 
Grande; 7)  07/000.173/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por 
nada  opor  quanto  ao  nome  sugerido,  André  Urani,  para  nomear  o  futuro  Ginásio 
Experimental Carioca, localizado na Estrada da Gávea, 147 – Gávea.  

Terminada  por  volta  de  11h,  a  Coordenadora  da  Comissão  deu  por  encerrados  os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 09 de fevereiro de 2011, 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, 26 de janeiro de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


