Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Ofício n°. 12/2017 - CCS
Vitória (ES), 05 de julho de 2017.
Ao
Excelentíssimo Deputado Estadual Deputado Estadual Marcos Bruno

Assunto: Emenda Parlamentar

Excelentíssimo Senhor,

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) é um dos centros de ensino que
constituem a Universidade Federal do Espírito Santo, e está localizado no
campus Maruípe, em Vitória. O CCS tem como missão produzir conhecimento
em saúde por meio do ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos com
capacidade técnica, científica, humana e ética para contribuir na transformação
da sociedade em seus diferentes contextos.

Um dos seus objetivos precípuos é oferecer a extensão e assistência de forma
interdisciplinar, contribuindo para a promoção da saúde e o progresso da
comunidade, integrado ao ensino e pesquisa. Neste panorama, em suas
diversas áreas de atuação, o CCS trabalha com o planejamento e execução de
programas de promoção de saúde direcionados à comunidade.

Para contribuir de maneira mais efetiva na assistência à comunidade,
solicitamos a Vossa Excelência empenho para concessão de Emenda cp
Parlamentar Estadual visando à aquisição de equipamentos destinados à 13
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Telefones: (27) 3335-7201 - ecs(kufes.br

t9.9 4',i91
aec
Q.
t):M
:SziM

Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Clínica de Reabilitação do Centro de Ciências da Saúde, que atenderá
mensalmente uma média de 12.000 (doze mil) pessoas com necessidade de
tratamento em reabilitação física.

O custo total estimado com a aquisição dos equipamentos é de R$ 900.000
(novecentos mil reais); e, este projeto será administrado e executado pela
Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes — FUCAM, da Universidade
Federal do Espírito Santo.

Diante do exposto contamos com vosso apoio para concretizar este projeto que
impactará positivamente com relevantes resultados para a comunidade
acadêmica e comunidade em geral.

Respeitosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodrigue de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Ao:
Gabinete do Deputado Estadual Deputado Estadual Marcos Bruno
Av. Américo Buaiz, sala 501, 5° andar, Assembleia Legislativa
Vitória/ES.

Av. Marechal Campos 1468, Martilpe — CEP 29.043-900 - Vitória-ES
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Centro de
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UFES
Ofício n°. 11/2017 - CCS
Vitória (ES), 05 de julho de 2017.
Ao
Excelentíssimo Deputado Estadual Theodorico de Assis Ferraço

Assunto: Emenda Parlamentar
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Excelentíssimo Senhor,
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O Centro de Ciências da Saúde (CCS) é um dos centros de ensino que
constituem a Universidade Federal do Espírito Santo, e está localizado no
campus Maruípe, em Vitória. O CCS tem como missão produzir conhecimento
em saúde por meio do ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos com
capacidade técnica, científica, humana e ética para contribuir na transformação
da sociedade em seus diferentes contextos.

Um dos seus objetivos precípuos é oferecer a extensão e assistência de forma
interdisciplinar, contribuindo para a promoção da saúde e o progresso da
comunidade, integrado ao ensino e pesquisa. Neste panorama, em suas
diversas áreas de atuação, o CCS trabalha com o planejamento e execução de
programas de promoção de saúde direcionados à comunidade.

Para contribuir de maneira mais efetiva na assistência à comunidade,
solicitamos a Vossa Excelência empenho para concessão de Emenda
Parlamentar Estadual visando à aquisição de equipamentos destinados à
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Ciências da Saúde
UFES
Clínica de Reabilitação do Centro de Ciências da Saúde, que atenderá
mensalmente uma média de 12.000 (doze mil) pessoas com necessidade de
tratamento em reabilitação física.

O custo total estimado com a aquisição dos equipamentos é de R$ 900.000
(novecentos mil reais); e, este projeto será administrado e executado pela
Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes — FUCAM, da Universidade
Federal do Espírito Santo.

Diante do exposto contamos com vosso apoio para concretizar este projeto que
impactará positivamente com relevantes resultados para a comunidade
acadêmica e comunidade em geral.

Respeitosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Ao:
Gabinete do Deputado Estadual Theodorico de Assis Ferraço
Av. Américo Buaiz, sala 304, 3° andar, Assembleia Legislativa
Vitória/ES.

Av. Marechal Campos 1468, MaruMe — CEP 29.043-900 - Vitória-ES
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Ofício n°. 10/2017 - CCS
Vitória (ES), 05 de julho de 2017.
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Excelentíssima Deputada Federal Sra. Norma Ayub

Assunto: Emenda Parlamentar
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Excelentíssima Senhora,
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O Centro de Ciências da Saúde (CCS) é um dos centros de ensino que
constituem a Universidade Federal do Espírito Santo, e está localizado no
campus Maruípe, em Vitória. O CCS tem como missão produzir conhecimento
em saúde por meio do ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos com
capacidade técnica, científica, humana e ética para contribuir na transformação
da sociedade em seus diferentes contextos.

Um dos seus objetivos precípuos é oferecer a extensão e assistência de forma
interdisciplinar, contribuindo para a promoção da saúde e o progresso da
comunidade, integrado ao ensino e pesquisa. Neste panorama, em suas
diversas áreas de atuação, o CCS trabalha com o planejamento e execução de
programas de promoção de saúde direcionados à comunidade.

Para contribuir de maneira mais efetiva na assistência à comunidade,
solicitamos a Vossa Excelência empenho para concessão de Emenda
Parlamentar Federal visando à aquisição de equipamentos destinados à Clínica
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de Reabilitação do Centro de Ciências da Saúde, que atenderá mensalmente
uma média de 12.000 (doze mil) pessoas com necessidade de tratamento em
reabilitação física.

O custo total estimado com a aquisição dos equipamentos é de R$ 900.000
(novecentos mil reais); e, este projeto será administrado e executado pela
Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes — FUCAM, da Universidade
Federal do Espirito Santo.

Diante do exposto contamos com vosso apoio para concretizar este projeto que
impactará positivamente com relevantes resultados para a comunidade
acadêmica e comunidade em geral.

Respeitosamente,

Br. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu
Catora do Centro de Ciências da Saúde

Ao:
Gabinete da De0 Federal Norma Ayub
Rua José Alexanp?aiz, 190, Ed. Master Tower, Salas 414/415.
CEP: 29050-918 aria/ES

As. man:aMpOS
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Ofício n°. 09/2017 - CCS
Vitória (ES), 13 de junho de 2017.
Ao
Excelentíssimo Deputado Federal Sr. Helder Salomão

Assunto: Emenda Parlamentar

Excelentíssimo Senhor,

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) é um dos centros de ensino que
constituem a Universidade Federal do Espírito Santo, e está localizado no
campus Maruipe, em Vitória. O CCS tem como missão produzir conhecimento
em saúde por meio do ensino, pesquisa e extensão, formando cidadãos com
capacidade técnica, científica, humana e ética para contribuir na transformação
da sociedade em seus diferentes contextos.

m dos seus objetivos precípuos é oferecer a extensão e assistência de forma

,rdisciplinar, contribuindo para a promoção da saúde e o progresso da
inidade, integrado ao ensino e pesquisa. Neste panorama, em suas
as áreas de atuação, o CCS trabalha com o planejamento e execução de
ias de promoção de saúde direcionados à comunidade.

nçar seus objetivos promovendo maior qualidade de ensino na

-)s acadêmicos dos cursos que constituem o CCS, e contribuir de
's efetiva na assistência à comunidade, solicitamos a Vossa

hal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.043-900 Vitória-ES
Telefones: (27) 3335-7201 - ces@ufes.br
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Excelência empenho para concessão de Emenda Parlamentar Federal visando
à construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Capacitação em
Saúde do Espírito Santo, com vistas a promover capacitações e atualizações
dos profissionais de saúde visando melhor qualificação para atendimento à
população capixaba.

Diante do exposto contamos com vosso apoio para concretizar este projeto que
impactará positivamente com relevantes resultados para a comunidade
acadêmica e comunidade em geral.

Respeitosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Ao:
Gabinete do Deputado Helder Salomão
Rua Dois Irmãos, 63, Campo Grande, Cariacica-ES
CEP: 291 46-1 50

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.043-900 - Vitória-ES
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Ofício n°. 08/2017 - CCS
Vitória (ES), 20 de abril de 2017.

Ao
limo Sr. Superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro
Dr. Marcus Vinícius Vidal Pontes
Av. Presidente Antônio Carlos, n°375, grupo 314, Castelo. Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.020-010

Assunto: Incorporação de mercadorias apreendidas

Prezado Senhor,

O Centro de Ciências da Saúde e o Hospital Universitário Cassiano Antonio
Moraes (HUCAM) são Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Assistência
voltada unicamente ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde SUS, e formação de profissionais de saúde.
As instituições citadas possuem inúmeras carências, pois, todo recurso
recebido depende de repasses do Ministério da Educação - MEC para
aquisição de materiais de consumo e equipamentos visando suprir nossas
necessidades. Desta forma, solicitamos o auxílio de Vossa Senhoria no
sentindo de que doações possam ser realizadas visando à manutenção das
atividades e atendimento à comunidade externa.
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