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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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: 17/12/2010 – 3ª feira – 10h
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Local:

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 aprovada e assinada
por todos os presentes.
Nesta reunião, aproveitou-se para atualizar a lista de nomes, organizar arquivos, separar
documentos e processos para envio à C/GAB, às Subsecretaria diretamente ligadas ao
Gabinete do Prefeito, à SECONSERVA e à U/GCT, além da Coordenadora definir a
confecção de Regimento Interno, com as tarefas que caberão a cada membro, entre
outros assuntos meramente administrativos, porém de fundamental importância para o
prosseguimento das reuniões de 2011.
Terminada, por volta de 12:00h, a Coordenadora solicitou empenhos de todos os
membros, para que na próxima reunião consolidem o Regimento Interno da Comissão. A
Coordenadora da Comissão então deu por encerrados os trabalhos nesta data,
convidando os membros da CNLEP para nova reunião, a ser marcada para 11 de janeiro
de 2011, 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 e fé.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2010.
__________________________________
BEATRIZ KUSHNIR
Coordenadora da CCNLEP

ANEXO

Comentários:
 Processos Buzza Ferraz e Angelo de Aquino, explicações da Coordenador quanto
ao retorno destes dois nomes a lista de homenageados. Em especial ao nome de
Buzza Ferraz, que por solicitação do Gabinete do Prefeito foi substituído pelo nome
de Lady Laura (mãe do cantor Roberto Carlos). Houve ainda esclarecimentos
sobre o processo encaminhado pelo Ministério das Relações Internacionais –
Palácio Itamaraty, que solicita colocação de busto e nominação da praça existente
em frente ao Palácio do Itamaraty – Centro;
 Por solicitação da Coordenadora serão confeccionados dois ofícios, um ao
Gabinete do Subsecretário Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito,
informando sobre solicitações dos contribuintes, no sentido de agilizar os
processos, bem como a colocação de Código de Endereçamento Postal – CEP
nas placas que indicam o nome dos logradouros, facilitando assim o recebimento
de correspondências. O outro ofício será encaminhado à SECONSERVA, no
sentido de propor parcerias entre as Secretarias e Subsecretarias que recebem
demandas quanto a nominação de logradouros;
 A Coordenadora esclareceu aos membros sobre a contribuição da CCNLEP
prestada à SECONSERVA, no levantamento de ruas do entorno da Comunidade
do Complexo do Alemão;
 Além de solicita que na próxima reunião os membros apresentem propostas para a
confecção do Regimento Interno da Comissão, ficou determinada tarefas
específicas para cada membro:






Vasco: DA COMPETÊNCIA;
Juliana: DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO;
Heliete: DAS ATRIBUIÇÕES;
Antonio Sérgio: DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO;
Mª Mc Laren: DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DA
COMISSÃO;
 Beatriz: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

