
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:    11/02/2014 – 3ª feira – 10:30h

Presenças (em ordem alfabética): Ana Paula S. Giesteira; Beatriz Kushnir;Marcelo
C.  Santos;  Marcelo  José  de  Freitas;  Mário  Aizen;
Raphael C. Soares Caldas; Sandra Frazão da Silva e
Sônia Zylberberg.

                         
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  (09) nove

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

07/005647/2013  de  11/09/2013–  à  E/GAB,  a  CCNLEP  deliberou  por  deliberou  por

informar  ter  tomado  ciência  da  informação  prestada  às  fls  08; 2  –  Processo

02/001676/2012 de 13/09/2012 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por sugerir o seguinte

nome  ao  logradouro  situado  no  bairro  de  Campo  Grande:  Alcione  Araújo  (Diretor

Teatral),  no  intuito  de  atender  a  solicitação  dos  moradores;  3  –  Processo

01/002198/2007 de 26/09/2007 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por tomar ciência sobre

o presente administrativo; 4 –  Processo 01/004011/2001 de 11/10/2001  – à U/GCT,  a

CCNLEP  deliberou  por  tomar  ciência  sobre  o  presente  administrativo;  5  –  Processo

02/001317/2012 de 27/07/2012 - à U/GCT, a CCNLEP deliberou por por nada opor quanto

à sugestão do nome Creuza Alves de Santana, para denominar logradouro no bairro de

Campo Grande; 6 -  Processo 02/200514/2012 de 18/06/2012  -  à U/CGT, a CCNLEP

deliberou  sugerir  os  seguintes  nomes  aos  logradouros  situados  no  bairro  de  Campo

Grande: Virgínia Lane (Atriz), John Herbert (Ator) e Marly Bruno (Atriz); 7 – Processo

02/201781/2011 de 16/12/2011 - à U/GCT, a CCNLEP deliberou por nada opor quanto à

sugestão do nome  Doutor Altayr de Oliveira, para denominar logradouro no bairro de



Cosmos;  8 – Processo 01/005666/2013 de 21/11/2013- à U/GCT, a CCNLEP deliberou

nada opor quanto à sugestão do nome Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, para

denominar  o  Corredor  Viário  TransCarioca;  9  -  Processo  01/26/000011/2010  de

20/04/2010 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por sugerir o seguinte nome ao logradouro

situado no bairro de Guaratiba:  Haroldo Melodia (Compositor), no intuito de atender a

solicitação dos moradores.

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 25 de fevereiro de 2014, na Sala de Reunião do

Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua Amoroso Lima, 15 – 1º andar – Cidade Nova –

Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2014

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


