
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:     29/05/2013 – 4ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir; 
                                                         Eduardo  Araújo de Almeida; Heliete Costa Soares;
                                                         Marcelo C. Santos; Marcelo José de Freitas;     
                                                         Raphael C. Soares Caldas; Sandra Frazão da Silva. 
                                                         
                                            
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 (05)  cinco 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma: 1) 01/001.359/2013 - à E/ 
GAB,  com vistas  à  SUBALP – a  CCNLEP deliberou por  nada opor  quanto  ao nome 
proposto, Rubim Santos Leão de Aquino (Professor), para nominar unidade escolar; 2) 
01/001.833/2013 – à C/GAB, com vistas ao GBP – a CCNLEP deliberou nada opor quanto 
ao nome proposto no Projeto de Lei nº 126/2013,  Irena Sendler (Ativista dos Direitos 
Humanos),  para denominar  logradouro  público,  e  encaminhar  o  expediente  ao  GBP, 
solicitando  apensar  o  processo  nº  02/000.803/2011,  cujo  nome  de  Irena  Sendler foi 
sugerido  para  nominar  logradouro  público  situado  no  bairro  de  Campo  Grande;  3) 
01/19/000.144/2010  –  à  C/GAB,  com  vistas  ao  GBP  –  a  CCNLEP  deliberou  por 
encaminhar o expediente ao GBP, para ciência da minuta de decreto, às fls. 35, com a 
denominação oficial de Rua Hélio de Sant'Ana (Professor) a logradouro público situado 
no bairro de Santa Cruz; 4) 02/000.803/2011 – à C/GAB, com vistas ao GBP – a CCNLEP 
deliberou por sugerir o nome de Irena Sendler (Ativista dos Direitos Humanos), para 
reconhecer logradouro público, antes conhecido como Travessa Zuleika, situado no bairro 
de  Campo  Grande,  e  solicitar  que  o  expediente  seja  apensado  ao  processo  nº 
01/001.833/2013;  5) 01/002.029/2013 – à U/GCT, com vistas à SUBALP – a CCNLEP 
deliberou por encaminhar o expediente à U/GCT, para as devidas providências, quanto ao 
nome sugerido no Projeto de Lei nº 160/2013, Júlio Brasil, para nomear uma estação de 
BRT, preferencialmente  no bairro de Campo Grande.

A Coordenadora da Comissão informou aos membros presentes sobre a publicação da 
Resolução SMC “P”  nº  88,  republicada em 28/5/2013,  que constam os nomes novos 
membro da Comissão, os titulares Raphael C. Soares Caldas e Marcelo José de Freitas e 
da suplente Tatiana Narjaro de A. Bif.



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 12 de junho de 2013, 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, 29 de maio de 2013.

_________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


