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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Esporte. Lazer e Juventude
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Oficio SEELJE/GAB n° 1457/2015. Rio de .laneiro,Z'7de agosto de 2015

Exmo Sr.
Dr. Evandro Garla Pereira da Silva
M.E Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
do Ministerio do Esporte - Endereço: SEPN 511 - Bloco: “A” - Ed. Bittar 11 - 2° andar
Asa Norte - Brasilia/DF - 70.758-900

Assunto: Aquisiçäo de Materiais Esportivos, Alimentação e Módulo Introdutório.

Senhor Secretário,

Considerando que foram previstas no Plano Pedagógico do convênio N°
796337/2013 as modalidades de Tai-chi-chuan, Capoeira e Yoga, e que não houve,
quando da formalização do convênio, a previsão no plano de trabalho dos materiais
especificos para o desenvolvimento das referidas atividades e demonstrando o interesse no
pleno desenvolvimento e continuidade da parceria, informamos que esta secretaria se
responsabiliza pela aquisição e manutenção dos seguintes materials:

1. Capoeira: 09 (nove) berimbaus, 09 (nove) atabaques e,

2. Tai-chi-chuan e Yoga: 90 (noventa) tapetes.

Ressalto que por questão meramente administrativa, me comprometo a
apresentar e inserir na aba anexo da execução do SICONV, o relatório fotográfico e a nota
fiscal/ documento de liquidação da aquisição desses itens, assim que tais materiais
chegarem a esta pasta. Desta forma, entendemos que estaremos suprindo os núcleos já
equipados com infraestrutura das academias públicas de musculaçöes construidas através da
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Ademais, como já informado, reiteramos também o compromisso de
aquisição da alimentação (lanche a almoço) dos recursos humanos, nos dias de
treinamento/capacitação com recursos próprios.

Por fim, retificando 'o oficio n° 444 sugerimos a data de 17/09/2015 a
19/09/2015, para que possamos desenvolver o Módulo lntrodutório no endereço: Rua da
Candelaria, 9 - 13° andar, Centro - Rio de janeiro, para 66 pessoas, sendo Michael Alves da
Silva (tel:(021)99256-1405) e Cristiano Carlos Gomes (tel:(021)99752-6010) responsáveis
pela formação na Entidade.

Certo de boa acolhida do ensejo me prevalfãgo para renovar a V. Ex". Meus
protestos de apreço e consideração. ”¡åfo'0¿›0
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Secre ario de Estado de Esporte Lazer e Juventude

Rua da ajuda n° 5 - 6° andar - Centro/Rio de Janeiro/R.I CEP: 20.040-000
TEL: 2334-2060


