
COMISSÃO DE NOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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              Rua Amoroso Lima, 15 – térreo – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ
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Presenças (em ordem alfabética):    Alexandre Augusto Furlanetto; Almira Frazão da Silva; 
                                                          Beatriz Kushnir; Eduardo Araújo de Almeida; 
                                                          Georgia da C. Tavares; Heliete  Costa Soares;
                                                          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 após retificação, foi 
assinada pelos membros participantes. 

A Coordenadora e os membros presentes realizaram a análise e votação de  (06) seis 
processos em pauta, que foram deliberados da seguinte forma:  1) 02/002.816/2005  -  à 
C/GAB, com vistas ao GBP – a CCNLEP tomou ciência e deliberou por encaminhar o 
expediente ao GBP, para avaliação da minuta de Decreto, que atribui o nome de Marcio 
Abrahão (Auxiliar de Contabilidade)  a logradouro público, situado no bairro de Padre 
Miguel; 2) 02/41/001.131/2011 – à C/GAB, com vistas à U/GCT – a CCNLEP deliberou por 
nada  opor  quanto  a  minuta  de  Decreto  encaminhada  pela  U/GCT,  que  denomina  o 
prolongamento de logradouro público de Avenida Tim Maia, situado no bairro do Recreio 
dos Bandeirantes;  3)  01/004.294/2001 – à C/GAB, com vistas  à U/GCT -  a  CCNLEP 
deliberou  por  encaminhar  o  expediente  à  U/GCT,  para  ciência  e  verificar  se  o  nome 
sugerido  Diana Sayad Koury (Empresária)  está desimpedido;  4)  01/000.911/2010 – à 
C/GAB, com vistas à U/GCT e posterior encaminhamento à Empresa Olímpica Municipal 
– a CCNLEP deliberou por encaminhar o processo à U/GCT, para ciência do despacho às 
fls. 35,  e informa se o nome sugerido, Jornalista Armando Nogueira está impedido; 5) 
01/006.118/2011 – à C/GAB, com vistas à CVL/CEAL – a CCNLEP deliberou por informar 
que o nome sugerido, Joãozinho Trinta (João Clemente Jorge Trinta – Carnavalesco) 
foi atribuído à Cidade do Samba; 6) 01/006.119/2011 – à C/GAB,  com vistas à CVL/CEAL 
–  a  CCNLEP deliberou  por  informar  que  o  nome  sugerido,  Joãozinho  Trinta  (João 
Clemente Jorge Trinta – Carnavalesco) foi atribuído à Cidade do Samba.

Terminada  por  volta  de  11h,  a  Coordenadora  da  Comissão  deu  por  encerrados  os 
trabalhos nesta  data,  convidando os  membros da  CCNLEP para  nova reunião,  a  ser 
marcada para 26 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, 12 de janeiro de 2012.

__________________________________ 
                                                                                             BEATRIZ KUSHNIR
                                                                                       Coordenadora da CCNLEP 


