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: 12/07/2012 – 5ª feira – 10h:30min
Presenças (em ordem alfabética): Alexandre Augusto Furlanetto; Almira Frazão da Silva;
Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida;
Georgia da C.Tavares; Heliete Costa Soares;
Marcelo Coitinho Santos; Maria Helena M.M. Maia;
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 (07) sete
processos deliberados da seguinte forma: 1) Ofício SME nº 605 - à C/GAB, com vistas à
SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto aos nomes sugeridos: Gilberto Velho;
Bartolomeu Campos de Queiroz, para denominar unidades escolares; 2)
01/124.106/2012 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por encaminhar
o expediente à U/GCT, para análise e providências cabíveis, considerando o pleito na
inicial em nominar de Praça Sebastião Mamede, logradouro público situado no bairro de
Ricardo de Albuquerque; 3) 01/002.298/2012 – à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a
CCNLEP deliberou por nada opor quanto à proposta apresentada pelo Projeto de Lei nº
1.369/2012, em nomear de Carlos Roberto de Oliveira (Dicró), o Parque Ambiental da
Praia de Ramos, área conhecida como “Piscinão de Ramos”; 4) 02/374.900/2010 – à
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por sugerir os nomes de Ana Maria
Niemeyer (Marchand) e Arnaldo Sussekind (Jurista), para denominar dois logradouros
situados no Recreio dos Bandeirantes, conforme minuta de decreto, às fls. 47; 5)
01/001.791/2012 – à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL - a CCNLEP deliberou por
reconhecer que o pleito não procede, devido à existência de logradouros nominados ao
longo da via pública conhecida como Corredor BRT Transcarioca; 6) 12/001.184/2012 – à
C/GAB – a CCNLEP tomou ciência do Decreto nº 35.821, de 28 de junho de 2012, que dá
o nome de Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira (Dicró); 7) 02/000.912/2012 – à
C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto à minuta de
decreto, que reconhece a Avenida Jorge Curi (Jornalista) como logradouro público
oficial, situado no bairro da Barra da Tijuca.

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 26 de julho 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, 12 de julho de 2012.
__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

