
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:    26/01/2016

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

Costa  Tavares;  Marcelo  Coitinho  Santos;  Márcia  Balsam

Niskier; Sandra Frazão da Silva; Silvia Mary Pereira Borba e

Sônia Zylberberg; Tatiana Narjara de Araújo Bif.  

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  (07)  sete

processos, que foram encaminhados da seguinte forma:  1 – Processo 01/005.321/2015 de

16/10/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome objeto do p.l. será

incluído na lista de homenageados do pós 64; 2 – Processo 01/005.326/2015 de 16/10/2015 – 

à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome objeto do p.l. será incluído na lista de

homenageados;  3  –  Processo  01/005.194/2015  de  09/10/2015  –  à  SUBALP,  a  CCNLEP

deliberou por informar que o nome objeto do p.l. será incluído na lista de homenageados; 4 –

Processo 01/005.193/2015 de 09/10/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que

o nome objeto do p.l. será incluído na lista de homenageados; 5 – Processo 01/005.322/2015 

de 16/10/2015 – à SUBALP, a CCNLEP deliberou por informar que o nome objeto do p.l. será

incluído  na  lista  de  homenageados;  6 –  Processo  02/000.985/2015  de  19/10/2015  –  à

SUBALP, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto ao prolongamento da Rua Gen. 



Moreira Lima e indicou os nomes Alfredo Britto (Arquiteto e Urbanista), Chico Moreira

(Fotógrafo,  conservador  e  restaurador  cinematográfico),  Usliver  João  Baptista  vulgo

Tutuca (Comediante),  Vanja Orico (Atriz),  Odete Lara (Atriz),  Antonio Marcos (Cantor),

Augusto  César  Vanucci  (Ator,  Diretor  e  Produtor)  para  o  reconhecimento  de  sete

logradouros no Bairro de Campo Grande;  7 – Processo 02/000.984/2015 de 19/10/2015 – à

SUBALP, a CCNLEP deliberou por indicar o nome Hermogenes (Professor de Ioga) para o

reconhecimento de um logradouro, anteriormente conhecido como Rua D, no Bairro de Campo

Grande.

Terminada por volta de 16h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os trabalhos

nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser marcada para 16 de

fevereiro de 2016, na Sala de Reunião do Gabinete da Direção, AGCRJ – Rua Amoroso Lima,

15 – 1º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2016.

_________________________________ 
BEATRIZ KUSHNIR                                                                                       

Coordenação da CCNLEP 


