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 Lisboa
Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
Data: 29/03/2012 – 5ª feira - 15h
Presenças (em ordem alfabética): Almira Frazão da Silva; Antônio Sérgio S. de Souza;
Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida;
Marcelo Coitinho 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 assinada pelos membros
participantes.
A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de (06) seis
processos deliberados da seguinte forma: 1) 07/001.760/2012 - à C/GAB, com vistas à
SME – a CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido, Dona Marcela,
para denominar o EDI que será criado na Comunidade Chapéu Mangueira, no bairro do
Leme; 2) 07/001.813/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada
opor quanto ao nome sugerido, Urbano de Freitas, para denominar o EDI situado no subbairro Magali, em Campo Grande; 3) 07/001.831/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a
CCNLEP deliberou por nada opor quanto ao nome sugerido, José de Souza Ramos,
para denominar o EDI na Comunidade do Guarabu – Ilha do Governador; 4)
07/001.832/2012 – à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por nada opor
quanto ao nome sugerido, Heloísa Marinho, para denominar o EDI situado em Santa
Teresa; 5) 07/001.834/2012 - à C/GAB, com vistas à SME – a CCNLEP deliberou por
nada opor quanto ao nome sugerido, Deputado Pedro Fernandes, para denominar o EDI
situado no bairro de Irajá; 6) 02/370.652/2009 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a
CCNLEP deliberou por sugerir os seguintes nomes aos logradouros inominados: 1- rua
Millôr Fernandes (Cartunista); 2- rua Ademilde Fonseca (Cantora); e também,
deliberou por nada opor ao prolongamento da rua José Mindlin, sendo as três ruas
situadas no bairro do Recreio dos Bandeirantes.
Além das deliberações dos processos citados, houve ainda a leitura dos e-mail
encaminhados à CCNLEP: sugestões de nomes a serem encaminhados à lista de
homenageados, bem como solicitação de nominação de logradouros públicos.

Terminada por volta de 16h e, 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 abril de 2012, 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, 29 de março de 2012.

__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

