
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:     25/10/2011 – 3ª feira - 10h 
Presenças (em ordem alfabética):   Almira Frazão da Silva;  Beatriz Kushnir;  
                                                         Eduardo Araújo de Almeida; Georgia da C. Tavares;                                                            
                                                         Marcelo C. 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 após retificação, foi   
assinada pelos membros participantes.  
 
A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (07) seis 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) Ofícios CEPAG n.ºs  
37, 38, 40, 41, 42 e 43 -  à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por 
encaminhar os ofícios à Coordenadoria de Assuntos Legislativos e Parlamentares do 
Gabinete do Prefeito, e solicitar o arquivamento dos documentos, informando que os 
nomes sugeridos estão na lista de homenageados; 2) 02/002.816/20095 – à C/GAB, com 
vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por manter o nome sugerido, Marcio Abrahão 
na lista de homenageados, salientando que a biografia apresentada é sucinta, e pode 
prejudicar a confecção da placa  a ser fixada no logradouro; 3) 02/001.325/2011 – à 
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP  deliberou por nada opor quanto ao 
reconhecimento do prolongamento da  Avenida José Arantes de Melo, situada no bairro 
de Costa Barros;  4) 01/004.317/2011 – à C/GAB, com vistas à E/GAB - a CCNLEP  
deliberou por encaminhar o expediente à Secretaria Municipal de Educação para ciência e 
pronunciamento quanto a atribuir o nome do Jornalista Rodolfo Fernandes a uma 
Unidade da Rede Pública de Ensino; 5) 07/006.024/2011 - à C/GAB, com vistas à E/GAB, 
– a CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido, Juan Antonio 
Samaranch, para nomear Unidade Escolar situada no bairro de Santa Teresa.  No 
entanto, a CCNLEP lembra que existem nomes de compatriotas, que poderiam ser 
homenageados e que o nome sugerido caberia melhor para as futuras  vilas olímpicas; 6) 
07/006.238/2011 – à C/GAB, com vistas à E/GAB – a CCNLEP deliberou por nada opor 
quanto ao nome sugerido, Moacyr Jaime Scliar, para nomear Espaço de 
Desenvolvimento Infantil situado na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá.  Além dos 
processos e documentos acima descritos, foram divulgados à Comissão (2) dois e-mails 
recebidos pela Sra. Coordenadora, no dia 24/10/2011, sendo: 1) repassado pela Sra. 
Maria Helena, do CAU – Centro de Arquitetura e Urbanismo da Cidade do Rio de Janeiro, 
enviado pelo Sr. Jayme Torres, que questiona o histórico biográfico da placa fixada na 
esquina do logradouro público, denominado como Rua José Linhares, situado no bairro 
do Leblon, citando que após pesquisa on line, encontrou inúmeros homônimos.  A 
CCNLEP deliberou por encaminhar a seguinte resposta:  a empresa Plamarc, licitada para 
confeccionar as placas fixadas nos logradouros públicos, contendo o histórico biográfico 
dos homenageados, solicitou nosso auxílio e a SMC está contratando o CPDOC/FGV, que 
ainda não está atuando, devido a trâmites administrativos, inerentes à administração 
pública;  2)  Ofício DGCON/DEGEM nº 76/2011, assinado pelo Sr. Antonio Carlos Romeo, 



Diretor do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e-mail enviado pela Sra. Maria 
Lúcia de Almeida Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Diretoria 
Geral de Gestão do Conhecimento – Departamento de Gestão da Memória do Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro, que apresenta o projeto denominado “Logradouros Públicos 
com Nomes de Magistrados – Cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de elaborar 
biografias dos membros do Judiciário Fluminense homenageados, atribuindo seus nomes 
à avenidas, ruas, travessas ou praças da cidade do Rio de Janeiro.  Solicita ainda, 
orientação sobre como obter a identificação dos atos normativos.  A CCNLEP deliberou 
por encaminha o documento à U/GCT, para verificar se há nomes desimpedidos. 
 

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 08 de novembro 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, 25 de outubro de 2011. 
 

__________________________________  
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR 
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP  


