
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:    25/08/2015 – 3ª feira – 14:30h

Presenças  (em  ordem  alfabética):  Ana  Paula  da  Silva  Giesteira;  Beatriz  Kushnir;  Marcelo

Coitinho  Santos;  Marcelo  José  de  Freitas;  Márcia  Balsam

Niskier;  Raphael  C. Soares Caldas; Sandra Frazão da Silva;

Silvia Mary Pereira Borba; 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 (06) seis proces-

sos e (01) ofício, que foram encaminhados da seguinte forma: 1 – Processo 01/003.778/2014

de 20/08/2014 – à CVL/AEA, a CCNLEP solicita a publicação da minuta de decreto anexa ao

p.l.; 2 – Processo 12/000.985/2014 de 23/05/2014 – à PGM, a CCNLEP solicita o parecer da

pasta e pontua que a denominação Centro Municipal Helio Oiticica, com mais de vinte anos

de existência, está amparada pela lei 4.762 de 23 de janeiro de 2008; 3 – Ofício IPP/GAB Nº

19 de 26/08/2014 – ao IRPH, a CCNLEP deliberou por solicitar, em atendimento ao despacho

da SECONSERVA às fls.05, um estudo para a determinação do texto a figurar nas placas ex -

plicativas  e  localização  relevante  para  a  implantação  das  mesmas;  4  –  Processo

01/002.133/2015 de 14/05/2015 – ao E/GAB, a CCNLEP deliberou por solicitar a inclusão do

nome Nísia Floresta (1810 – 1885) no cadastro de homenageados da SME. Após a efetivação



do cadastro o p.l.  deverá ser encaminhado à SUBALP;  5 – Processo 01/002.132/2015 de

14/05/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome está impedido, pois

existem quatro unidades com a denominação proposta no p.l.. A Comissão solicita que o autor

do projeto de lei nº 1241/2015 receba um informe sobre o impedimento do p.l.; 6 – Processo

01/002.131/2015 de 14/05/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome

está impedido, pois existe uma unidade com a denominação proposta no p.l.. A Comissão soli -

cita que o autor do projeto de lei nº 1242/2015 receba um informe sobre o impedimento do p.l.;

7 – Processo 01/002.130/2015 de 14/05/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar

que o nome está impedido, pois existem quatro unidades com a denominação proposta no p.l..

A Comissão solicita que o autor do projeto de lei nº 1243/2015 receba um informe sobre o im-

pedimento do p.l..

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 08 de setembro 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, 25 de agosto de 2015.

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


