
Assunto Re: Sede Subcomitê 

De 
Alexandre de Bonis <alexandre.bonis@smo.rio.rj.gov.br>  

Para 
Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br>  

Cópia 
Suzana Claudia Monteiro de Barros <suzanabarros@globo.com>  

Data 16.01.2014 13:48 

 <542a1f7fe9a1f2c7c8ae6702a1a670e5@institutoterrazul.org.br>  
Caro Marcos, 
 
Muito obrigado pelo convite, mas não poderei estar presente na reunião. Segue 
abaixo respostas as suas indagações: 
 
- As obras no Centro de Gestão Ambiental, estão quase todas finalizadas, falta 
somente a instalação do ar-condicionado e de uma porta. A ASSAPE que está 
realizando a obra está fazendo o máximo para nos entregar tudo pronto o mais 
breve possível; 
- Sobre o telefone/internet, é preciso o subcomitê solicitar ao CBH-BG a 
instalações dos mesmos; 
- Sobre a segurança, a SMAC já está providênciando; 
- Sobre sinalização, a SMAC também já está providenciando; 
- Os equipamentos de informatica já foram adquiridos e somente após a entrega 
dos móveis e inicio da segurança eles serão levados para o Centro; 
- Sobre material de consumo, não há nenhum. É preciso antes que o subcomitê 
faça um levantamento do que precisa; 
- Sobre a limpeza periódica, ainda não foi acertado com a ASSAPE. Eles até o 
momento realizam a manutenção do banheiro externo; 
- Sobre a Inauguração, estou dependendo da instalação do ar-condicionado e da 
entrega dos móveis que estão de posse do INEA. Seria importante que o 
Subcomitê solicitasse ao INEA uma data de entrega, para que tenha alguém no 
imóvel para recebe-los; 
- Sobre os recursos para o coquetel, a Marília comentou que a ASSAPE poderia 
ajuadar, mas é preciso confirmar. 
 
Aproveito a oportunidade para informar que os móveis/equipamentos adquiridos 
pelo INEA são o de escritório, tais como mesas, cadeiras e computadores. Seria 
interessante verificar com os membros do subcomitê aqueles que podem 
disponibilizar para o subcomitê geladeira ou frigobar, cafeteira elétrica, 
forninho elétrico, entre outros utencílios necessários. 
 
Abs 
 
Alexandre De Bonis 
Coordenador de Recursos Hídricos 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
(21) 29761251 / 989092067 
 
 
Em 15/1/2014 11:44, Marcos escreveu: 

Bom dia Alexandre, 

Gostaria de te convidar para participar de nossa primeira plenária do SCSLJ 
que vai ocorrer na sexta-feira que vem dia 17/01, no CEPE-Rio, as 10 horas da 
manhã, pois em nossa pauta consta um ítem sobre a Sede do Subcomitê e seria 



muito bom se você pudesse expor para o grupo os seguintes pontos que ainda nos 
geram dúvidas: 

Temos alguma notícia sobre a possibilidade de instalação de linha telefônica e 
internet? 

Temos alguma notícia sobre segurança diurna e noturna? 

Temos informações sobre a confecção de placas de sinalização? 

Os equipamentos adquiridos pelo INEA já foram levados para a Sede? Se não, 
temos alguma previsão? 

Sobre Material de Consumo temos alguma previsão ou foi também adquirido pelo 
INEA? 

Sobre a Limpeza periódica ficou alguma coisa acertada com a Marília? 

Sobre a Inauguração temos alguma previsão de data, horário e recurso para 
algum coquetel? 

Caso não possa estar presente você pode me repassar as informações por email? 

Agradeço sua atenção. 

Abs, 

  

 --  
 
Instituto Terrazul 
Marcos Sant'Anna Lacerda 
Coordenador Subcomitê Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
(21)2493-5770 
www.institutoterrazul.org.br 
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