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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE DA SERRA  

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária 
O Presidente/Interventor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE 
DA SERRA, na forma estatutária CONVOCA os pais e associados quites com suas obrigações 
financeiras para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de 
Julho de 2016, Quinta-Feira, em primeira convocação as 08h 00 min, com maioria absoluta de 
seus  associados ou em segunda e ultima convocação ás 08h 30 min, com qualquer numero de seus 
associados, na sede da APAE da Serra sito á Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, n° 133, Bairro 
Parque Residencial Laranjeiras – Serra/ES, para tratar do seguinte assunto de pauta; 

• Alteração Estatutária: para atender exigência da lei nº 13.019\2014 alterada pela lei nº 
13204\2015, para fins do que dispõe o Termo de Fomento das Apaes com o Município e/ou Es-
tado,  para incluir o item XXVII, no Art. 9°. Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a:
                      XXVII - Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade;

Serra, 14 de Junho de 2016.
Nilton Carlos Walcher
Presidente/interventor

Serra se mobiliza para não 
ficar sem água e comida
Vivendo a pior seca de sua his-

tória, já passou da hora do 
Espírito Santo dar um salto 

na conservação e gestão da água. 
É com o objetivo de contribuir com 
isso nas bacias dos rios Santa Maria 
da Vitória e Reis Magos que acon-
tece o Semeares – Seminário sobre 
gestão de água na Região Serrana e 
Grande Vitória.

O evento será entre os dias 20 e 30 
de junho, em quatro dos seis muni-
cípios onde estão inseridas as duas 
bacias: Serra, Santa Maria de Jetibá, 
Santa Teresa e Fundão. Na Serra, se-
rá nesta quarta – feira (22) a partir das 
19h, no auditório da Câmara Munici-
pal. Palestram Paulo Paim, presiden-
te da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos; Roberto Dias Ribeiro, presi-
dente do Comitê de Bacia do rio Santa 
Maria; Marcos Sossai, gerente do pro-
grama Reflorestar do governo do ES; 
Bruno Lyra, jornalista especializado 
em meio ambiente.  

Segundo o organizador Fábio Bar-
celos, o foco são as águas que irrigam 
o cinturão verde que produz boa par-
te dos alimentos frescos consumidos 
na região metropolitana, águas estas 
que atendem também a demanda 
da população e das indústrias da zo-

A SITUAÇÃO do rio Santa Maria na captação de água para a Serra é dramática
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Fonte: www.portaltemponovo.com.br . | Pesquisa realizada entre 06/06/2016 e 
16/06/2016 com 68 votantes 
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Esta gestão de paulo Hartung (pmDB) está cuidando melhor do meio 
ambiente no ES?
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Atrizes serranas brilham em Vila Velha
As pequena atrizes serranas Layla 

Lanner e Julia Araujo, brilharam no 
mês de maio no Teatro Municipal de 
Vila Velha  com a peça ‘No mundo da 
moda’.

A peça que foi  escrita por Sandro 
Riberto e dirigida por Maura Mos-
chen, tem um elenco que conta com 
22 modelos e atrizes.

As atrizes mirins já estão escaladas 
para a nova peça ‘Revolta das Barbies’ 
que tem estreia prevista para o final 
deste ano.

Layla Lanner tem seis anos e é mo-
radora de André Carlone. Ela também 
fará participação no filme Helena, ba-
seado na obra de Machado de Assis e 
dirigida por Sergio Medeiros. O longa 
metragem terá grandes nomes do tea-
tro nacional e será gravado no Espírito 
Santo. Layla desfila há três anos, e em 

seu currículo possui uma bagagem com 
desfiles, propagandas e comerciais.

Já Julia Araujo, tem nove anos e 
mora em Feu Rosa. Ela está na quinta 

série e é uma aluna exemplar. Modelo 
e atriz, também está escalada para o 
filme Helena. Julia desfila há um ano 
e já participou de desfiles e clipes.

lAYlA  Lanner brilhou no Teatro de Vila Velha e atua também como modelo
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na norte da Grande Vitória. Em espe-
cial a Serra, cidade com a maior popu-
lação e o maior parque industrial do 
estado.

 “A ideia é que, ao aproximar produ-
tores rurais, poder público, ambien-
talistas, comitê de bacia, estudiosos 
do tema e grandes consumidores de 
água, o Semeares possa catalisar ações 
que garantam o uso dessas águas por 

todos os que precisam delas”. “Por isto, 
ao final do seminário, será elaborado 
um protocolo de cooperação entre os 
municípios consumidores (Grande Vi-
tória) e dos produtores de água (Região 
Serrana)”, frisa Fábio.  

A programação completa do Se-
meares está na página do Facebook 
dedicada ao evento.  Contato da or-
ganização 99868-6436 Fábio.


