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: 03/12/2012 – 2ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética): Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
Eduardo Araújo de Almeida; Heliete Costa Soares;
Georgia da C. Tavares; 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 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) 02/004.733/1993 - à
U/GCT – a CCNLEP deliberou por nominar de Praça Carmélia Alves, logradouro situado
no bairro de Campo Grande; 2) Ofício CVL/CEAL nº 2.836/2012 - à C/GAB, com vistas à
U/GCT – a CCNLEP deliberou por tomar ciência da indicação nº 15.428/2012. A CCNLEP
informa ainda que, de acordo com a Lei nº 4.762, de 23 de janeiro de 2008, o nome do
Parque do Flamengo – Brigadeiro Eduardo Gomes existe há mais de 20 anos, portanto,
não pode sofrer alteração na denominação. Conforme informação da U/GCT, “a paisagista
Lotta de Macedo já foi homenageada pelo Decreto “E” nº 3.479, de 03/12/69, que
denominou de Recreio Infantil Lotta Macedo Soares, o “playground”, situado em área do
Parque do Flamengo, com 32.000,00m², totalmente murado, localizado entre as Ruas
Ferreira Vieira e Buarque de Macedo.” ; 3) 02/370.412/2002 - à C/GAB, com vistas à
U/GCT – a CCNLEP deliberou por atender o requerimento da comunidade, e atribuir o
nome de Leônidas do Amaral Araújo ao logradouro situado no bairro do Recreio dos
Bandeirantes.
A Coordenadora solicitou que fossem confeccionados um Ofício à SMU, solicitando
indicação de outro servidor suplente da titular Heliete Costa Soares, já que seu atual
suplente está impossibilitado de representá-la nas reunião da CCNLEP; e, um
Memorando à C/GAB solicitando a publicação de uma Resolução com a substituição do
nome do servidor Alexandre Augusto Furlanetto, exonerado do cargo em julho de 2012.
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 13 de dezembro 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, 03 de dezembro de 2012.
_________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

