
  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:    07/01/2015 – 4ª feira – 14:30h

Presenças  (em  ordem  alfabética):  Andréa  Coelho  Alyrio  Machado;  Beatriz  Kushnir;

Georgia da Costa Tavares; Heliete Costa Soares; Marcelo

Coitinho Santos;  Márcia  Balsam Niskier;  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 02/002341/2012

de 27/12/2012 – à U/CGPIS, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto à sugestão do

nome  Jardim Holanda ; 2 – Processo 01/003650/2011 de 16/08/2011  – à GP/GAB, a

CCNLEP deliberou por nada a opor  quanto à sugestão do nome  Rita Fernandes de

Oliveira – Líder Comunitária – (1928-2011)  à praça existente e inominada na Avenida

Brasil.  3 – Processo 01/004997/2014 de 27/10/2014  – à CVL/GP/SUBALP, a CCNLEP

deliberou por nada a opor quanto à sugestão do nome de  República do Azerbaijão  a



uma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino.  4 – Processo 01/005036/2014 de

29/10/2014 – à E/GAB, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto à sugestão do nome

de  Professor  Cibilis  Viana  a uma unidade escolar  da  Rede Municipal  de  Ensino.  A

CCNLEP faz gosto da escolha deste nome, pois o mesmo já constava antes do processo,

na  lista  dos  nomes  a  serem  homenageados;  5 –  Processo  01/000906/2009  de

12/03/2009– à CVL/GP/SUBALP, a CCNLEP encaminha o processo, informando já haver

um logradouro com este nome, no bairro de Jacarepaguá, conforme despacho às folhas

19.

Terminada por volta de 15h30min, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os

trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da CCNLEP para  nova reunião,  a  ser

marcada  para  23  de  janeiro  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, 07 de janeiro de 2015.

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


