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:

17/10/2013 – 5ª feira – 15h

Presenças (em ordem alfabética): Ana Paula S. Giesteira; Beatriz Kushnir; Geórgia
da Costa Tavares; Heliete Costa Soares; Marcelo C.
Santos; Mário Aizen; Sandra Frazão da Silva; Sônia
Zylberberg; Tatiana Narjara de Araújo Bif.
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 (4) onze
processos em pauta, que foram encaminhados da seguinte forma: 1- Processo
01/001845/2013 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por nada opor quanto à sugestão do
nome LINO MARTINS DA SILVA para denominação de uma unidade escolar; 2Processo 10/26/000018/2013 – à SMG/XXVIA.R., a CCNLEP deliberou por sugerir o
acréscimo do histórico do homenageado às placas do logradouro a fim de evitar
transtornos aos moradores e comerciantes do local, problemas estes ocasionados pela
alteração de nomenclatura de um logradouro; 3- Processo 01/002029/2013 – à SUBALP,
a CCNLEP deliberou por nada opor quanto à sugestão do nome JÚLIO BRASIL
(Delegado) para denominação de uma Estação de BRT localizado de preferência no
bairro de Campo Grande; 4- Processo 01/002499/2013 – à CVL/SUBJ, a CCNLEP
deliberou por informar que encaminhará o presente administrativo solicitando orientações
visto que já foi objeto de reflexão no processo 01/001167/2008 e no Inquérito Civil nº
2013.00509844 do Ministério Público;

A Coordenadora informou que formalizará um processo para a Casa Civil
solicitando orientações a respeito do fim do contrato sobre a confecção de placas

de ruas.
A Coordenadora sugeriu que seja criada uma página da CCNLEP nas redes
sociais.
Terminada por volta de 16h30min, a Coordenadora da Comissão deu por
encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros da CCNLEP para
nova reunião, a ser marcada para 30 de outubro de 2013, na Sala de Reunião do
Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15 – 1º andar – Cidade Nova –
Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2013.

_________________________________
Coordenação da CCNLEP

