COMISSÃO CARIOCA 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:

04/03/2015 – 4ª feira – 14:45h

Presenças (em ordem alfabética): Andréa Coelho Alyrio Machado; Beatriz Kushnir; Carlos Rosa
de Azevedo; Heliete Costa Soares; Marcelo Coitinho Santos;
Marcelo José de Freitas; 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 (05) cinco
processos, que foram encaminhados da seguinte forma: 1 – Processo 01/001.356/2013 de
27/03/2013 – à CVL/GP/SUBALP, a CCNLEP declarou que sustenta o parecer às fls 14 deste
processo; 2 – Processo 07/009.697/2014 de 10/12/2014 – à E/GAB, a CCNLEP ressalta que o
cantor e compositor já foi homenageado com a nominação de uma travessa, situada no bairro
Guadalupe e nominada Travessa Compositor Zé Kéti; 3 – Processo 07/000.510/2015 de
29/01/2015 – à E/GAB, a CCNLEP deliberou por informar que esta CCNLEP apenas ratifica as
indicações prévias da Secretaria Municipal de Educação para a nominação de Unidades
Escolares. Portanto, não compreendemos o despacho às fls.6; 4 – Processo 07/000.685/2015

de 05/02/2015 – à E/GAB, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto aos nomes indicados
para a nominação de 27 Unidades Escolares do Município; 5 – Processo 07/000.289/2015 de
16/01/2015 – à E/GAB, a CCNLEP solicita informações sobre o nome sugerido, visto que a
Secretaria Municipal de Educação visa sempre homenagear nas nomeações das Unidades
Escolares cidadãos que em vida contribuíram para a história da sociedade e da educação
brasileira. A CCNLEP teve em sua pauta dois processos oriundos da SME, com data de
autuação anterior ao presente processo, com sugestão de nomes a serem homenageados com
a Nominação de Unidade Escolar, que ainda não foram contemplados.
Terminada por volta de 15h45min, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os
trabalhos nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser marcada
para 20 de março de 2015, na Sala de Reunião do Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua
Amoroso Lima, 15 – 1º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2015.

_________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenação da CCNLEP

