
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:     27/07/2012 – 6ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):  Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
                                                        Eduardo Araújo de Almeida; Georgia da C. Tavares;
                                                        Heliete Costa Soares; Marcelo Coitinho dos Santos; 
                                                        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) 07/004.093/2012  -  à 
C/GAB,  com  vistas  à  SME  –  a  CCNLEP deliberou  por  nada  opor  quanto  ao  nome 
sugerido,  Professora  Maria  Berenice  Parente,  para  nomear  o  Espaço  de 
Desenvolvimento Infantil, situado na Gardênia Azul; 2) 07/004.174/2012 – à C/GAB, com 
vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido, Ministro 
Carlos Alberto Menezes Direito,  para  nomear unidade escolar,  situada no bairro  do 
Rocha; 3)  07/004.175/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por 
nada opor quanto ao nome sugerido,  Professor José Libonati  Filho,  para nomear o 
Espaço de Desenvolvimento Infantil, situado no bairro do Rocha; 4) 02/001.003/2012 – à 
C/GAB, com vistas à U/GCT - a CCNLEP deliberou por nada opor após análise da minuta 
de  decreto  encaminhada  pela  U/GCT,  que  dá  nome  de  Aloysio  Maria  Teixeira 
(Desembargador)  à praça situada no bairro do Leblon;  5) 01/003.387/2012 – à C/GAB, 
com vistas à U/GCT e à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por  não comungar com o 
nobre Vereador Rubens Andrade, no sentido de propor acréscimos à Lei 4.762, de 23 de 
janeiro de 2008, pelos seguintes motivos:

1.   A CCNLEP considera que a mudança de nomenclatura de logradouros públicos 
nominados há mais de 20 anos provoca prejuízos diretos e indiretos ao cidadãos 
cariocas quanto a identificação e identidade do lugar.  Além disso, envolve uma 
série de questões para a população e comércio, por exemplo, estabelecimentos 
que  terão  que  mudar  todos  os  seus  talonários  e  impressos,  comunicação  de 
mudança de endereço aos clientes, parentes e demais interessados;

 2. As  solicitações  de  nominação  de  logradouros  públicos  encaminhadas  à 
CCNLEP por meio das Associações de Moradores, e principalmente as situadas 
em Áreas de Especial Interesse Social, são deliberadas mediante abaixo assinado 
anexado ao instrutivo administrativo, o qual deve ratificar a vontade dos moradores, 
respeitando, sempre que possível, os nomes já consagrados.



6) 02/200.097/2012 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada 
opor, desde que o número que nomeia a rua seja sucedido do nome do bairro, tal como 
registrado na minuta de decreto.  Exemplo:  Rua Um da Rocinha; 7) 01/130.269/2010 – à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto à manutenção 
do  nome  Benedito  Garcia; 8)  Memorando  C/GAB  nº  51  –  à  C/GAB  –  a  CCNLEP 
deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido,  Fernando Torres,  para nomear a 
Arena Carioca, situada no Parque de Madureira.

Terminada por volta de 11h15min, 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 agosto 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, 27 de julho de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


