
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: 29/07/2008 - 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira; Alberto Cavalieri Machado; 

Aline R. Brandão; Ana Lúcia Neiva Pessoa; Beatriz Kushnir; Cláudio Dutra 
Gonçalves; Heliete Costa Soares; Marcelo C. Santos; Maria Angélica da S. 
Galeti; Maria Helena M. M. Maia; Mariza Werneck Hirschfdeld; 
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 referente ao jeton, esclarecendo dúvidas 
de alguns conselheiros. 

Foi informado pela representante da U/GCT que há um decreto federal impedindo dar o nome 
de pessoas vivas a equipamentos e logradouros públicos. A U/GCT elaborou uma minuta de 
decreto corrigindo incorporando os equipamentos públicos a nossa responsabilidade.

Decidiu-se elaborar um link entre a Comissão e as demais secretarias de governo informando o 
trabalho da Comissão; o decreto que a instituiu; suas atribuições; a listagem de nosso cadastro 
de  nomes;  os  decretos  que  já  nominaram  ruas  a  partir  de  nossa  instituição;  a  legislação 
pertinente, etc. 

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 16 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 06/08/2008 (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, 29 de julho de 2008.

                
 ______________________________
                     Beatriz Kushnir
                      Coordenadora         
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