COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
REUNIÃO
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:
12/02/2009 - 3ª feira - 10h
Presenças (em ordem alfabética): Alberto Antonio Taveira;; Alberto Cavalieri Machado;
Ana Lúcia Neiva Pessoa; Beatriz Kushnir; Carlos Rosa de Azevedo; Heliete Costa
Soares; Marcelo C. Santos; Maria Angélica da S. Galeti; 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 resolvido que a partir de agora serão enviadas as atas das reuniões para as
subsecretarias de Gestão e de Patrimônio Cultural, para a ciência destas estruturas do
funcionamento da Comissão.
A Coordenadora cobrou novamente a Subsecretaria de Patrimônio Cultural (antiga
SEDREPAHC) sobre o andamento do envio das cartas de comunicação aos familiares
dos homenageados.
Foi informado pela Coordenadora que, provavelmente, a Comissão deverá ser reduzida
em torno de 20% de seus membros, como medida de enxugamento da administração
pública, como tem sido feito na SMC, neste novo governo. També foi informado que a
Comissão já possui email (ccnlep@rio.rj.gov.br) e que a próxima reunião foi antecipada
para 19/02/2009, no mesmo local e hora normais.
Ato contínuo passou-se a análise dos processos constantes da pauta desta reunião,
cuja relação e o teor dos pareceres são os seguintes:
Terminada, por volta das 11:30h, com a análise de 07 assuntos, a Coordenadora da
Comissão então deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros
da CCNLEP para nova reunião, remarcada para o dia 19/02/2009 (3ª-feira), as 10:00h,
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 de fé.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2009.
______________________________
Beatriz Kushnir
Coordenadora da CCNLEP
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