COMISSÃO 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 Balthazar da Silva Liboa
Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
Data: 12/04/2011 – 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética): Almira Frazão da Silva; Antônio Sérgio S. Souza;
Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida;
Heliete Costa Soares; Marcelo C. Santos;
Maria Helena M.M. Maia; Sandra Frazão da Silva;
Vasco de Azevedo Acioli.
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 retificada, aprovada e
assinada por todos os presentes.
A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (06) seis
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma: 1) 01/003.810/2003 - à
C/GAB, com vistas à CVL/CEAL em devolução, com a ciência da CCNLEP de que o nome
sugerido já foi homenageado; 2) 12/000.659/2008 – à C/GAB – a CCNLEP toma ciência e
questiona o reenvio à F/SPA. Sugerindo encaminhamento do p.p. à U/GCT; 3)
01/004.737/2009 – à CGAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP sugere a revogação do
nome no Decreto mais recente, sendo que o nome sugerido constará no banco de dados
dos futuros homenageados; 4) 01/130.269/2010 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a
CCNLEP deliberou por nada a opor quanto ao nome sugerido, atendendo a solicitação
pública manifesta; 5) 07/001.669/2011 - à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP
deliberou por nada a opor quanto ao nome sugerido (Senhora Perciliana Pereira de
Alvarenga) para nomear Espaço de Desenvolvimento Infantil situado na Cidade de Deus;
6) 07/001.670/2011 - à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada a opor
quanto aos nomes sugeridos (Escola Municipal Comendador Serafim Sofia e Creche
Municipal Adercy Cardoso de Castro) para nomear Unidades Escolares situadas no bairro
de Cosmos.
Terminada, por volta de 11:30h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os
trabalhos nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser
marcada para 26 de abril de 2011, na Sala Balthazar da Silva Lisboa, AGCRJ – Rua
Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.
Sem mais o que comentar a respeito da reunião, eu, Beatriz Kushnir, lavrei esta Ata, pela
qual dou testemunho e fé.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2011.
__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

