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: 24/05/2012 – 5ª feira - 10h30min
Presenças (em ordem alfabética): Almira Frazão da Silva; Beatriz Kushnir;
Eduardo de Araújo Almeida; Georgia da C.Tavares;
Heliete Costa Soares; Marcelo Coitinho Santos;
Maria Helena M.M.Maia; 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 foi retificada e assinada
pelos membros participantes.
A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (06) seis
processos deliberados da seguinte forma: 1) Carta 578/2012 - à C/GAB, com vistas à
U/GCT – a CCNLEP deliberou por encaminhar o expediente à C/GAB, para abertura de
processo e posterior envio à U/GCT, solicitando juntada de planta cadastral; 2)
07/002.918/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor
quanto ao nome sugerido, Dr. Sócrates, para nomear unidade escolar, localizada em
Pedra de Guaratiba; 3) 02/05/001.235/2011 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP
deliberou por nada opor, quanto a minuta de decreto que propõe a prolongamento da rua
Itaúnas, situada no bairro de Campo Grande; 4) 12/000.890/2012 – à C/GAB – a
CCNLEP tomou ciência do Decreto nº 35.644, que dá nome de Museu de Arte do Rio de
Janeiro/MAR, ao museu localizado na Praça Mauá; 5) 12/000.934/2012 – à C/GAB - a
CCNLEP tomou ciência do Decreto nº 35.613, que dá nome de Arena Carioca Jovelina
Pérola Negra, à Arena Carioca localizada na Praça Ênio, no bairro da Pavuna; 6)
12/000.935/2012 – à C/GAB – a CCNLEP tomou ciência do Decreto nº 35.614, que dá
nome de Imperator-Centro Cultural João Nogueira, ao Centro Cultural localizado no
bairro do Méier.
.
Além das deliberações dos processos acima citados, houve ainda, a leitura e comentário
sobre o e-mail, recebido pela Sra. Coordenadora, cujo assunto versa sobre a mudança
de nome do Viaduto 31 de março para Viaduto Moreira da Silva – o “KID MORENGEIRA”;
Projeto de Lei nº 890/2006, de autoria do Vereador Rubens Andrade, que “altera o
logadouro público que menciona, reconhecido pelo Decreto nº 1.075, de 22 de julho de
1977”, entre outros assuntos abordados.

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 14 de junho 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, 24 de maio de 2012.

__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

