
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 de Reunião do Gabinete da Direção
             Rua Amoroso Lima,15 – 1º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ

Data:    29/07/2013 – 2ª feira - 14h

Presenças (em ordem alfabética): Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida; Fátima 
Rose Pereira Alves; Georgia da Costa Tavares; Marcelo 
C.  Santos; Marcelo José de Freitas;  Sandra  Frazão da 
Silva; Sheila R. da Silva; Sônia Zylberberg. 

                         
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  (01) uma 

correspondência  e  (06) seis  processos  em  pauta,  que  foram  encaminhados  da 

seguinte  forma:  1)  Correspondência  de  29/05/2013 –  a  CCNLEP  deliberou  por 

responder ao remetente informando-o sobre o decreto que regulamenta a denominação 

de logradouros e comunicá-lo sobre o acréscimo dos nomes sugeridos e desimpedidos à 

lista de homenageados para futuro aproveitamento;  2)  Processo 12/000075/2011  – ao 

GBP, a CCNLEP deliberou por ratificar sua função de munir o Exmo. Sr. Prefeito em sua 

decisão referente a reconhecimentos e nominações de logradouros públicos na Cidade do 

Rio de Janeiro. O presente processo expõe a decisão de diversos órgãos e um litígio 

entre 2(duas) opiniões onde o INEPAC se mostra contrário a mudança de nome e, por 

outro  lado,  a  comunidade  que  solicita  a  mudança  para  um  nome  desimpedido;  3) 

Processo  02/000803/2011  –  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  presente 

administrativo à U/GCT para elaboração de minuta de decreto e posterior envio ao GBP; 

4) Processo 01/003185/2013 – à C/GAB, a CCNLEP deliberou por informar que o imóvel 

em questão é da esfera da Administração Federal e que enviará uma carta ao Museu 

Nacional com cópia da solicitação; 5) Processo 01/003186/2013 – a CCNLEP deliberou 

por  informar  que  o  nome sugerido  –  Arquiteto  Joseph  Gire  será  incluído  na  lista  de 

homenageados, sublinha a dificuldade da existência de logradouros inominados na Zona 

Sul e consulta a possibilidade da nomeação em outras áreas possíveis na Cidade ;  6) 



Processo  07/003799/2013  –  à  SME,  a  CCNLEP deliberou  por  nada  opor  quanto  à 

sugestão do nome de Josué de Souza Montello, para denominar a nova unidade escolar 

que funcionará no segundo prédio da Escola Municipal  Gonçalves Dias;  7) Processo 

07/003384/2013  – à SME, a CCNLEP deliberou  por nada opor quanto à sugestão do 

nome de Nelson Prudêncio, para designar uma Escola Municipal na Ilha do Governador.

A Coordenadora informou sobre o envio dos seguintes nomes para serem incluídos na 

lista de homenageados: José Honório Rodrigues (Historiador); Maria Odila Kahl Fonseca 

(Arquivista);  René  Armand  Dreifuss  (Historiador);  Vera  Sílvia  Araújo  de  Magalhães 

(Militante) e Sebastião Vasconcelos (Ator).

A Coordenadora noticiou a publicação do decreto nº 37.434 (15/07/2013) no Diário Oficial  

sobre reconhecimento de logradouros e solicitou, mais uma vez, que os representantes 

do IPRH avisem às famílias.

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  07  de  agosto  de  2013,  na  Sala  de  Reunião  do  Gabinete  da  Direção, 

AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15 – 1º andar – 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 julho de 2013.

_________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


