
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  Lisboa 
              Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ 
Data:     05/10/2010 – 5ª feira  – 10h 
Presenças (em ordem alfabética):   Alexandre Augusto Furlanetto;Almira Frazão da Silva;    
                                                         Antônio Sérgio S. de Souza; Beatriz Kushnir; Marcelo   
                                                         C. Santos; Maria 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 retificada, aprovada e 
assinada por todos os presentes.  
  

Nesta reunião, a Coordenadora da Comissão, Beatriz Kushnir comunicou aos membros 
presentes o contato efetuado com o Sr. Sanson e a Sra. Renata, ambos da Assessoria do 
Gabinete da Casa Civil, a respeito da  duplicidade do nome de Ismael Silva nomear dois 
logradouros públicos no Município do Rio de Janeiro, explicando que está aguardando a 
resposta.  Foi mencionada, mais uma vez, a importância da Comissão formular um 
Regimento Interno. A Coordenadora solicitou que os membros da Comissão 
encaminhassem propostas para consolidação do Regimento Interno, que futuramente 
deverá ser enviado à Procuradoria Geral do Município, para consulta; salientou também, 
que os Projetos de Lei que solicitam nominação ou reconhecimento de logradouros 
públicos, deveriam ser encaminhados com abaixo-assinado contendo um percentual 
significativo da comunidade solicitante, corroborando a representatividade daquela 
comunidade.  A Titular Sandra Frazão trará na próxima reunião da Comissão os abaixo-
assinados solicitados nos processos analisados na última reunião, de 24//09/2010.   Foi 
aventada também, pela Coordenadora,  a possibilidade de convidar o Dr. Augusto Ivan de 
Freitas Pinheiro para montar o histórico da CCNLEP na PCRJ.  A Coordenadora 
comentou ainda sobre contato efetuado com familiares do Ex-Prefeito Mendes de Moraes, 
que sinalizou o desejo de negociar seu acervo:  imóvel; fotos; relatórios; obras e relação 
de serviços prestados à cidade, com a PCRJ.  
 
O Titular Alexandre Augusto Furlanetto ratificou a importância da existência de um 
Regimento Interno para a Comissão, pois norteará as análises dos processos 
encaminhados à PCRJ.  
 
 
Ato contínuo,  passou-se a análise dos 07 (sete) processos constantes da pauta desta 
reunião. 
 
 
 
 
 
 
 



Terminada, por volta de 11:30h, com a análise de 07 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 19 de outubro 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, 05 de outubro de 2010. 
 
 
 

____________________________________  
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR 
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP  


