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:

28/04/2015 – 3ª feira – 14:30h

Presenças (em ordem alfabética): Andréa Coelho Alyrio Machado; Beatriz Kushnir; Georgia da
Costa Tavares; Marcelo Coitinho Santos; Marcelo José de
Freitas; Márcia Balsam Niskier; Sandra Frazão da Silva; Silvia
Mary Pereira Borba 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 02/001.083/2014 de
07/10/2014 – à U/CGPU/GCT, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto à sugestão do
nome Diva para reconhecimento de logradouro situado no Bairro de Guaratiba ; 2 – Processo
02/001.269/2001 de 11/06/2001 – à U/CGPU/GCT, a CCNLEP encaminhou o processo para
averiguação da existência de placas esmaltadas na Rua Carlos Eduardo Dolabella (Ator),
situada no bairro da Taquara, com nominação diferente do que consta no decreto nº 23.673 de
12 de novembro de 2003 ; 3 – Processo 01/001.666/2014 de 15/04/2014 – à CVL/GP/SUBALP
com vistas à Câmara Municipal, a CCNLEP declarou que considera interessante a idéia da

composição de um grupo para estudar a viabilidade deste projeto, pois neste ano, o Parque do
Flamengo completa 50 anos de existência, considerado de fundamental importância para a
cidade do Rio de Janeiro, bem como, as obras do arquiteto Burle Marx que desenha a história
desta Cidade, no percurso estabelecido neste projeto de lei 770/2014 que institui e denomina
“Caminho Burle Marx” o trecho compreendido entre o Palácio Capanema até o final da Praia
de Copacabana.
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 12 de maio 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, 29 de abril de 2015.

_________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenação da CCNLEP

