COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
REUNIÃO
Local:

Sala Balthazar da Silva Lisboa
Rua Amoroso Lima, 15 - térreo - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ
Data:
02/09/2008 - 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira; Alberto Cavalieri Machado;
Ana Lúcia Neiva Pessoa; Beatriz Kushnir; Carlos Rosa Azevedo;
Cláudio Dutra Gonçalves; Geórgia da C. Tavares; Heliete Costa Soares;
Marcelo C. Santos; Maria Celeste M. T. Pereira; Maria Helena M. M. Maia;
Mariza Werneck Hirschfeld; Sandra Frazão da Silva; e Tânia Lima Castro

ATA
Após aos 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 aprovada e assinada por todos
os presentes.
Foi informado pela Conselheira Sandra Frazão sobre uma nominação duplicada de uma praça
em Botafogo, que a Comissão deu o nome de Barbosa Lima Sobrinho e a Câmara deu o nome
de Mário Martins. Estamos aguardando o processo para resolver a lide.
Sobre a criação de logo identificando essa Comissão, foi informado a Coordenadora que não
poderia ser feito, entretanto, há a possibilidade da criação de um link para que todas as
secretarias tenham acesso à legislação, decretos aprovados de nominação, cadastro de nomes,
etc., tudo que diga respeito a nosso trabalho.
Acerca das placas em azulejos foi informado que Laura Teles interessou-se em ministrar cursos
sobre a feitura destas nas comunidades carentes e que cobraria R$ 2.900,00 por oficina de 2
dias com o material incluído e que seria tentado a redução desse valor, juntando comunidades
próximas, para a dispensa de licitação.
Sobre a “força tarefa” acerca da confecção dos verbetes das toponímias - cerca de 18 mil, cada
qual com 104 toques -, ainda nada de novo.
Ato contínuo, passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião, que
terminou, por volta das 12:00h, com o parecer acerca de 34 assuntos, quando a Coordenadora
da Comissão deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros da
CCNLEP para nova reunião, marcada para o dia 30/09/2008 (3ª-feira), as 10:00h, no mesmo
local desta.
Sem mais o que comentar a respeito da reunião, eu, Beatriz Kushnir, lavrei esta ata, pela qual
dou testemunho de fé.
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2008.
______________________________
Beatriz Kushnir
Coordenadora
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