
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: 19/08/2008 - 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira; Alberto Cavalieri Machado; 

Ana Lúcia Neiva Pessoa; Beatriz Kushnir; Cláudio Dutra Gonçalves; 
Geórgia da C. Tavares; Heliete Costa Soares; Juliana Oaquim B. de Mello;
Marcelo C. Santos; Maria Angélica da S. Galeti; Maria Helena M. M. Maia;
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 trazida à discussão,  pela Coordenadora,  o assunto da redação do decreto que trata da 
nominação  dos  equipamentos,  no  momento  parado  no  C/GAB.  Acerca  desse  assunto,  foi 
sugerido  encaminhar  um  pedido  a  todas  as  secretarias  municipais  para  que  as  que  tem 
equipamentos públicos sob sua responsabilidade remetam nomes e endereços dos mesmos 
para a criação de cadastro por essa Comissão.

Foi informado acerca da reunião sobre o assunto da confecção dos verbetes das toponímias - 
cerca  de  18  mil,  cada  qual  com  104  toques  -,  acontecida  na  SMU  e  que  contou  com 
representantes  dessa  Comissão,  da  SMU  e  do  IPP.  Foi  proposta  uma  “força  tarefa”  para 
resolver o impasse, sendo que essa equipe de regularização contaria com o advento do jeton. 
O assunto foi encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito e a Controladoria para análise.

Foi sugerido que o IPP projetasse uma placa de identificação própria para obras de arte em 
engenharia,  tais  como  pontes,  viadutos,  túneis,  passarelas,  etc.,  a  fim  de  normatizar  tal 
identificação
 
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 30 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 02/09/2008 (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, 20 de agosto de 2008.

                
 ______________________________
                     Beatriz Kushnir
                      Coordenadora         
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