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

Local:    Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ 
             Sala Balthazar da Silva  Liboa
             Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
Data:    23/11/2010 – 3ª feira – 10h
Presenças (em ordem alfabética): Alexandre Augusto Furnaletto; Almira Frazão da Silva; 
                                                       Antônio Sérgio S. de Souza; Beatriz Kushnir; Heliete 
                                                       Costa Soares ; Marcelo C. Santos; Mª Helena M.M 
                                                       Maia; Sandra Frazão da Silva.
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,  a  Coordenadora  da  Comissão,  Beatriz  Kushnir  afirmou  que  manterá 
contato com a Sra. Renata, Assessora de Gabinete do Sr. Sanson – Chefe de Gabinete 
do  Prefeito, para sugerir  o bairro que poderá nomear logradouro com nome de Lady 
Laura, mãe de Roberto Carlos (Cantor).  A  Titular Heliete Costa Soares, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo sugeriu que, enquanto não há bairro definido, o nome de Lady 
Laura poderá permanecer na relação dos homenageados.  A Coordenadora relatou que o 
intuito é que esta relação seja colocada no link da CCNLEP, hospedado no site do Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e assim possa ser atualizada a cada nova inclusão; 
bem como, seja  de consulta  pública.   A Titular  Sandra Frazão da Silva,  servidora da 
Secretaria  Municipal  de  Urbanismo,  encaminhará  à  Coordenação  da  Comissão,  o 
processo nº 01/000.547/2010, de 05/03/2010, Projeto de Lei nº 551/2010, de autoria do Vereador 
Adilson Pires,  que solicita  nomear  de “Centro Cultural  Paulo  Gracindo” o  conjunto 
arquitetônico (Casas Casadas), situado no bairro de Laranjeiras, para que seja definido o 
atendimento ao pleito, uma vez que o prédio foi tombado com o nome de Casas Casadas. 

Ato contínuo,  passou-se a análise dos 06 (seis) processos constantes da pauta desta 
reunião.

Terminada,  por  volta  de  11:30h,  com a  análise  de  06  assuntos,  a  Coordenadora  da 
Comissão então deu por encerrados os trabalhos nesta data, convidando os membros da 
CNLEP para  nova  reunião,  a  ser  marcada  para  07  de  dezembro  de  2010,  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, 23 de novembro de 2010.

____________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


