
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:    26/06/2013 – 4ª feira - 10h30min

Presenças  (em  ordem  alfabética):  Beatriz  Kushnir;  Eduardo  Araújo  de  Almeida; 
Eduardo Araújo de Almeida;  Heliete Costa Soares; 
Marcelo  C.  Santos;  Marcelo  José  de  Freitas; 
Raphael C. Soares Caldas; Sandra Frazão da Silva; 
Sheila R. 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.

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (01) 
uma correspondência e  (02) dois processos em pauta, que foram deliberados da 
seguinte forma:  1) Correspondência em nome de João Pessoa  - à U/GCT – a 
CCNLEP deliberou por encaminhar o expediente ao referido órgão para verificação 
da  situação  dos  nomes  listados  e  posterior  inclusão  na  relação  dos  nomes 
desimpedidos;  2)  01/001356/2013 –  à  C/GAB,  com vistas  à  SME –  A CCNLEP 
deliberou por endossar o posicionamento adotado por essa Secretaria às fls 09 do 
referido  processo  e  encaminhá-lo  à  SME  sugerindo  que  sejam  feitas  placas 
informativas com um breve histórico sobre os homenageados. Explicando assim, o 
momento vivido quando da homenagem outrora realizada;  3) 01/005318/2011 – à 
C/GAB – A CCNLEP deliberou por retornar o expediente informando ciência.

A Coordenadora  informou  sobre  o  envio  do  Ofício  nº  113,  em  12/06/2013,  ao 
Secretário  Chefe  do  Gabinete  do  Prefeito  com a listagem de 25  (vinte  e  cinco) 
processos administrativos que se encontram naquele setor. Acrescentou que pedirá 
a abertura de um processo solicitando a diligência no assunto tratado. 

A Coordenadora noticiou a morte do Sr Max Haus – sócio- fundador do Teatro Casa 
Grande para ser incluído na lista de homenageados e também o recebimento de um 
email  com a “Íntegra  do Debate  Público  sobre  a  alteração do nome do Estádio 
Olímpico Municipal João Havelange – DCM de 18/06/2013”.

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 10 de julho de 2013, 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, 26 de junho de 2013.

_________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


