
  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:    25/02/2014 – 3ª feira – 10:30h

Presenças (em ordem alfabética): Ana Paula S. Giesteira; Beatriz Kushnir; Fátima
Rose  Pereira  Alves;  Marcelo  C.  Santos;  Márcia
Balsam Niskier; Raphael C. Soares Caldas; Sandra
Frazão da Silva; Sônia Zylberberg e 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  (07) sete

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

01/001071/2002 de 10/04/2002 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por informar ter tomado

ciência do Parecer da Procuradoria e despacho do Senhor Prefeito que reconsidera o

veto integral ao Projeto de Lei nº 766-A que altera a denominação da Rua Ivan de Oliveira

Lima para  Erich  Schott; 2 –  Processo 01/006014/2013 de 10/12/2013  – à  U/GCT,  a

CCNLEP  deliberou  por  remeter  cópia  do  Ofício  AGC  003/2014  referente  ao

questionamento contido no Inquérito Civil MP 201300509844 e informar que a pauta do

Projeto  de  Lei  nº  603/2013  já  foi  objeto  de  reflexão nos  processos:  01/005385/2013,

01/002499/2013 e 01/001167/2008;  3 –  Processo 01/006011/2013 de 10/12/2013  – à

SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome Roberto Burle Marx encontra-se

impedido,  conforme  despacho  às  fls  06  do  presente  processo; 4  –  Processo

01/005799/2013 de 29/11/2013  – à SUBALP,  a CCNLEP deliberou por  informar que a

alteração da denominação de um logradouro implica em vários transtornos aos moradores

e comerciantes  locais;  5 –  Processo 01/002692/2013  de 04/06/2013 -  à  SUBALP,  a

CCNLEP deliberou por por  informar que a alteração da denominação de um logradouro

implica  em  vários  transtornos  aos  moradores  e  comerciantes  locais; 6  -  Processo



01/006015/2013 de 10/12/2013  - à SUBALP, a CCNLEP  deliberou  por informar que o

nome Nilton Santos está desimpedido e será incluído na lista dos homenageados;  7 –

Processo 02/266067/1976 de 18/10/01976  - à AGC/SAG/Protoc, a CCNLEP  deliberou

por informar “aqui por engano”.

A Coordenadora  comunicou  sobre  a  atualização  do  Site  da  CCNLEP  com  a

inclusão das atas e gráficos sobre os processos deliberados no ano de 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 18 de março 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, 25 de fevereiro de 2014

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


