
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:    08/11/2013 – 6ª feira – 10:30h

Presenças (em ordem alfabética): Ana Paula S. Giesteira; Beatriz Kushnir; Georgia
da Costa Tavares; Heliete Costa Soares; Marcelo C.
Santos;  Márcia  Balsam  Niskier;  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  (08) oito

processos  em  pauta,  que  foram  encaminhados  da  seguinte  forma:  1-  Processo

12/002751/2007  –  à  CVL/ARQ/GDEE/SDE,  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o

presente  administrativo  solicitando  providências  junto  à  empresa  responsável  pela

confecção, instalação e manutenção dos indicadores de logradouros na Cidade do Rio de

Janeiro;  2- Processo 02/001272/2011  – à U/GCT, a CCNLEP deliberou  por sugerir os

seguintes  nomes aos logradouros situados no bairro  de  Guaratiba:  Rua Jorge Dória

(Ator) e Travessa Zózimo Bulbul (Ator); 3 – Processo 02/001783/2012 – à SUBALP, a

CCNLEP deliberou por encaminhar o presente administrativo para confecção das placas

do logradouro citando  Rua da Constituição, antiga Rua dos Ciganos; 4 -  Processo

01/002298/2012   –  à  SUBALP,  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  presente

administrativo  reiterando  o  despacho  às  fls  50;  5  –  Processo  01/003899/2013  –  à

SUBALP  com  vistas  à  SME,  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o  presente

administrativo sugerindo à SME que destine o nome solicitado pelo PL nº 364/2013 à

escola,  quando construída;  6 – Processo 10/19/000003/2013  – à U/GCT,  a CCNLEP

deliberou  por  encaminhar  o  presente  administrativo  para  verificar  se  o  nome  Major

Freitas, encontra-se desimpedido; 7 – Processo 01/004357/2013– à U/GCT, a CCNLEP



deliberou por encaminhar o presente administrativo para a inclusão do nome sugerido na

lista de homenageados e posterior devolução à SUBALP com a ciência desta Comissão;

8  –  Processo  02/003296/2002–  à  U/GCT,  a  CCNLEP  deliberou  por  encaminhar  o

presente administrativo solicitando anexar a minuta do decreto, com vistas à publicação.

A  Coordenadora  solicitou  aos  membros  da  SMU  informações  referentes  às

solicitações feitas pela Associação de Moradores do Jardim Garrido – Guaratiba.

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 novembro 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, 08 de novembro de 2013.

_________________________________ 
                                                                                       Coordenação da CCNLEP 


