
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:     08/08/2012 – 4ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):    Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
                                                         Georgia da C. Tavares; 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 após retificação, foi 
assinada pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (08) oito 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1)  02/370.582/2004  -  à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir  os seguintes nomes: 
Rua André Urani (Economista); Rua Antônio Carlos de Barros (Economista); Rua 
Carlos Alfredo Miranda (Jornalista); Rua Danilo Homem da Silva (Advogado); Rua 
Dario de Almeida Magalhães (Advogado);  Rua Elisio de Oliveira Belchior (Escritor); 
Rua Francisco Gross (Economista); Praça Gilberto Freitas (Jornalista); Praça Hélio 
Saboya  Ribeiro  (Advogado);  Praça  José  Lopes Oliveira  (Advogado);  Praça  José 
Luiz  Bulhões  (Advogado);  Praça  Moacyr  Werneck  de  Castro  (Jornalista);  Praça 
Nertan  Macedo  (Jornalista,  e  Praça  Paulo  Saboya  (Advogado),  para  nomear 
logradouros  públicos,  situados  no  Recreio  dos  Bandeirantes;  2)  Ofício  E/SUBG  nº 
1.190/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto 
aos 66 (sessenta e seis) nomes propostos para nomear unidades escolares, e chamar a 
atenção para que não ocorram duplicidades nas nominações dos equipamentos públicos;  
3) 12/000.075/2011 – à C/GAB – a CCNLEP  deliberou por encaminhar o expediente à 
SMC e aguardar pronunciamento do INEPAC;  4) 01/001.487/2012 – à C/GAB, com vistas 
à SMEL e à CVL/CEAL - a CCNLEP  deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido,  
Nilton Santos, para nomear a Vila Olímpica da Ilha do Governador, e,  tendo em vista o 
pronunciamento favorável da SMEL, às fls. 07;  5) 01/002.629/2011 - à C/GAB, com vistas 
à  CVL/CEAL,  –  a  CCNLEP deliberou  por  solicitar  o  arquivamento  do  expediente,  e 
considerar  o  pronunciamento  da  U/GCT,  informando  que  o  nome  N.  Sª  de  Fátima 
encontra-se impedido, às fls. 04v.;  6) 01/130.150/2011 - à C/GAB, com vistas à U/GCT, – 
a CCNLEP deliberou por sugerir o nome de  Severino Araújo (Maestro), para nomear 
logradouro situado no bairro de Guaratiba;  7) 02/002.443/2009 - à C/GAB, com vistas à 
U/GCT, – a CCNLEP deliberou por sugerir o nome de  Luiz Bonfá (Compositor), para 
nomear logradouro situado no bairro de Guaratiba;  8) 02/315.337/2012 - à C/GAB, com 
vistas à U/GCT, – a CCNLEP deliberou por sugerir os nomes de  Rodolfo Fernandes 
(Jornalista)  e  Rafael  de Almeida Magalhães (Advogado),  para  nomear  logradouros 
situados na Barra da Tijuca.   

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 24 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, 08 de agosto de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


