
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:    11/02/2015 – 4ª feira – 14:35h

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  (03)  três

processos, que foram encaminhados da seguinte forma:  1 – Processo 02/200.835/2014 de

22/12/2014  – a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto à sugestão do nome  Renato

Russo a antiga Rua Nova e quanto à sugestão do nome Cássia Eller a antiga Rua Velha. A

CCNLEP determinou aos membros da Comissão que realizassem uma pesquisa para verificar

se  há  impedimento  em  56  nomes  escolhidos,  para  a  nomeação  dos  logradouros  deste

processo  e  que  o  mesmo  retornasse  na  pauta  da  próxima  reunião;  2  –  Processo

10/19/000.008/2014 de 05/02/2014  – à U/CGPU/GCT, a CCNLEP deliberou por nada a opor

quanto `a sugestão do nome de  Nelson Ned  a  um logradouro no bairro de Santa Cruz. O



nome  Santo  Augúrio,  pelo  qual  o  logradouro  é  conhecido  está  impedido;  3  –  Processo

02/355.735/2001 de 11/12/2001 – a CCNLEP solicitou que o processo retornasse na pauta da

próxima reunião, e determinou aos membros da Comissão que realizassem uma pesquisa para

verificar se há impedimento em 3 nomes escolhidos (Dona Plácida, Prudêncio ou Virgilia), para

a nomeação dos logradouros deste processo.

Terminada  por  volta  de  15h35min,  a  Coordenadora  da  Comissão  deu  por  encerrados  os

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

para 27 de fevereiro 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, 12 de fevereiro de 2015.

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


