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:

10/05/2016

Presenças (em ordem alfabética): Andréa Coelho Alyrio Machado; Beatriz Kushnir; Fiama
Eduardo Azevedo; Marcelo Coitinho Santos; Márcia Balsam
Niskier; Sandra Frazão da Silva e Silvia Mary Pereira Borba;
Sônia Zylberberg e Tatiana Narjara de Araujo 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 (11) onze
processos, que foram encaminhados da seguinte forma: 1 – Processo 01/001.314/2016 de
17/03/2016 – à SUBALP, a CCNLEP informa ciência em atendimento ao despacho de fls. 06
deste processo; 2 – Processo 01/001.318/2016 de 17/03/2016 – à SUBALP, a CCNLEP
deliberou por informar, que o nome objeto do p.l., será incluído na lista dos homenageados; 3 –
Processo 02/000.386/2016 de 03/05/2016 – à U/GCT, a CCNLEP deliberou por indicar o nome
Rua Clodovil Hernandes (Estilista) para reconhecimento de um logradouro, no Bairro de
Campo Grande; 4 – Processo 02/000.385/2016 de 03/05/2016 – à U/GCT, a CCNLEP
deliberou por indicar os nomes Rua Paulo Gracindo (ATOR), Rua O Casarão, Rua O Bem
Amado, Rua Pai Herói, Rua O Bravo Guerreiro e Rua Quincas Berro D’Água para o
reconhecimento de seis logradouros no Bairro de Campo Grande. A Comissão informou que os
nomes escolhidos são filmes e novelas que o ator homenageado participou; 5 – Processo

02/000.591/2015 de 14/07/2015 – à SMU, a CCNLEP deliberou por nada a opor quanto à
solicitação para o reconhecimento da Travessa Joaquim Soares, no Bairro da Saúde. A
Comissão reconhece a importância da manutenção do mesmo nome na travessa, conforme o
histórico da área descrito às fls. 08, tendo em vista o tempo pelo qual o logradouro já é
reconhecido com essa denominação; 6 – Processo 07/002.630/2016 de 28/04/2016 – à SME,
a CCNLEP analisou a solicitação para a mudança de denominação de uma Escola Municipal,
localizada no Quartel do Iº DSUP. A Comissão informa estar de acordo com o parecer da
Educação, que se for favorável só nos cabe dar ciência; 7 – Processo 07/001.894/2016 de
30/03/2016 – à SME, a CCNLEP informa ciência a solicitação para a denominação de um
Espaço de Desenvolvimento Infantil - EDI, localizado em Guadalupe. A Comissão deliberou por
nada a opor quanto à escolha do nome EDI Professora Cristiane de Assis Dias; 8 –
Processo 07/001.895/2016 de 30/03/2016 – à SME, a CCNLEP deliberou por nada a opor
quanto à escolha do nome Escola Municipal Emilinha Borba para a denominação de uma
Escola Municipal, localizada na Estrada de Sepetiba. A Comissão parabenizou a escolha do
nome e salientou a importância da indicação de nomes com este, que valorizam a história
cultural do nosso país; 9 – Processo 07/002.201/2016 de 11/04/2016 – à SME, a CCNLEP
informa ciência a solicitação para a denominação de um Ginásio, localizado no Campus
Escolar Ana Neri - Rocha. A Comissão deliberou por nada a opor quanto à escolha do nome
Professora Ângela Mara Duarte Vargas; 10 – Processo 07/002.202/2016 de 11/04/2016 – à
SME, a CCNLEP informa ciência a solicitação para a denominação de um Primário, localizado
no Campus Escolar Ana Neri - Rocha. A Comissão deliberou por nada a opor quanto à escolha
do nome Professora Maria Luiza Titto Pinheiro de Souza; 11 – Processo 07/001.897/2016
de 30/03/2016 – à SME, a CCNLEP informa ciência a solicitação para a denominação de uma
Escola Municipal, localizada na Estrada de Sepetiba. A Comissão deliberou por nada a opor
quanto à escolha do nome Escola Municipal Professora Clara Lúcia de Sousa.
Terminada por volta de 16:00h, a Coordenadora da Comissão deu por encerrados os trabalhos
nesta data, convidando os membros da CCNLEP para nova reunião, a ser marcada para 24 de
maio 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, 10 de maio de 2016.
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