
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

I – Histórico 

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia, através do Ofício nº 008, de 

17/02/2012 indicou ao Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, o processo 

número 01/2012, sobre a necessidade de mudança de denominação da escola: EMEF 

“Córrego do Augusto”, para EMEF “Córrego do Augusto-Virginio Chiarelli” município de Nova 

Venécia-ES. 

 

No dia 10 de fevereiro de 2012, a Prefeitura de Nova Venécia, através da Secretaria 

Municipal de Educação inaugurou a nova escola e com isso foi sugerido alteração de 

denominação do prédio escolar de forma a homenagear a família local que novamente fez 

doação de terreno para ampliação do prédio escolar. Esta escola funciona desde o ano de 

1984 e na atualidade atende com o ensino fundamental de 09 anos, em sala multisseriada 
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num total de 32 alunos matriculados do 1º ao 5º anos, alternados em dois turnos de 

funcionamento. 

 

Segundo a moradora D. Rosa, naquela época veio morar aqui seu sogro Hermínio Chiarelli 

com a esposa Angelina Contadini Chiarelli, com onze filhos, sendo que o mais velho era seu 

Virginio, que já era casado e veio para cá primeiro que o pai. No relato de senhor Ariosvaldo 

Chiarelli, que é um dos filhos de seu Hermínio, ele diz que chegou aqui com doze anos de 

idade, e lembra que os irmãos mais novos estudavam na escola da Comunidade Penha da 

Barra Seca (comunidade vizinha), cujos alunos de lá estudam hoje aqui. Na época, aqui não 

existia escola. Mais tarde iniciaram-se as aulas debaixo de uma barraca, depois passou para 

uma casinha velha, a qual existe até hoje. E o senhor Julimar junto com sua esposa e filho 

que é o neto do senhor Virginio, moraram nesta casa até o mês de setembro de 2008. As 

professoras que aqui lecionavam, vinham de Nova Venécia e se hospedavam na casa do 

senhor Virginio e D. Rosa. Segundo o senhor Ariosvaldo, ele lembra de algumas professoras, 

entre elas Gilda e Joselita. No ano de 1984, deu início à construção da Escola de Ensino 

Fundamental Córrego do Augusto, liderado pelo prefeito Adelson Antônio Salvador. Teve 

muitas doações de seu Virginio e mutirões realizados com seus filhos, não havia água 

encanada e nem energia elétrica. No ano de 1989, chegou à energia elétrica junto com a 

água encanada nas casas, na Igreja e na escola. A água é da nascente e de boa qualidade. 

 

No ano de 2000, o INCRA comprou a Fazenda do senhor Gomercindo Coover e a 

transformou em um assentamento, trazendo para cá vinte e cinco famílias. A escola que 

corria o risco de fechar por ter somente cinco alunos, passou a ter mais de quarenta e 

passando a funcionar em dois turnos. 



 

No fim de 2004, houve um forte temporal que destruiu o prédio da escola. Em 2005, o 

estado mandou Recursos e foi construído um novo prédio onde funciona até hoje com os dois 

turnos. Em 2006, foi implantada a Metodologia da Escola Ativa. O terreno onde é situado o 

prédio da escola e da Igreja é do senhor Virginio Chiarelli que faleceu em 2003. 

 

Atualmente a escola está localizada no Assentamento Córrego do Augusto, ao lado da Igreja 

Católica. A escola registra 33 matrículas de 1º ao 5º anos em sala multisseriada-Educação 

do Campo, com alunos divididos em dois turnos, matutino e vespertino, os alunos são 

atendidos na totalidade com o transporte escolar, e possuem uma característica diferenciada 

por ser um público de assentamento. As professoras são Srª Elma Silva dos Santos, 

contratada como DT (matutino), a SR.ª Telma Chiarelle, efetiva (vespertino) e a merendeira 

a Srª Laudeni Chiarelle, contratada como DT  em 2011(40h) e com contrato prorrogado para 

este ano. A alteração na denominação se deu devido à reivindicação da comunidade local em 

prestar homenagem ao Sr. Virginio Chiarelle e solicitação do Vereador Evaristo Miguel que é 

parceiro da comunidade. No passado o homenageado fez doação do terreno onde funciona o 

prédio escolar e contribuiu fisicamente e financeiramente na construção da escola, e na 

atualidade os familiares autorizaram a ampliação do prédio escolar cedendo mais uma parte 

do terreno, favorecendo a ampliação escola, obra concluída com recursos próprios da 

Prefeitura e do recurso do FNDE - PDDE Campo em conjunto com o Conselho de Escola. 

Vale ressaltar que dentre as 22 escolas multisseriadas que receberam do MEC os R$ 

12.000,00 do PDDE Campo, esta foi a única escola que recebeu investimento da Prefeitura 

com mão-de-obra.  

 



Atos autorizativos: 

 1975 é aprovada pelo conselho Estadual de Educação através da resolução nº 4475 de 

28/11/75 oferecendo ensino de 1ª a 4ª série. 

1983 – altera-se a classificação da escola, denominando-a Escola Unidocente “Córrego 

Augusto”.  

2002 – altera-se novamente a classificação da escola denominando-a Escola Estadual 

Pluridocente, de Ensino Fundamental “Córrego do Augusto”. 

Em agosto de 2005 celebraram o Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado 

da Educação o convênio de Municipalização do Ensino Fundamental nº 187/2005. Publica-

se a Portaria nº 122 – R, de 03 de agosto de 2005, que dispõe sobre a transferência das 

Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para o Município. Uma das unidades 

Escolares é a EEPEF “Córrego do Augusto”. 

O Conselho Estadual de Educação autoriza a mudança de Mantenedora através da 

Resolução nº 1156/05, publicada no Diário Oficial do ES em 29/08/2005. A partir daí a 

escola é denominada: E.M.E.F. “Córrego do Augusto”, tendo como Entidade Mantenedora a 

Prefeitura de Nova Venécia. 

 

Antigo nome da escola: 

EMEF “Córrego do Augusto” 

 

Nova denominação: 

EMEF Córrego do Augusto “Virginio Chiarelle” 

 



A Secretária Municipal de Educação deste município, Srª Eliene Brandão Martins Gomes, 

através do Ofício nº 008/12, de 24/02/2012, encaminhou documentos comprobatórios e 

os registros dos atos oficiais regularizadores do funcionamento do estabelecimento de ensino 

para apreciação deste colegiado, de forma a conceder autorização de mudança de 

denominação da unidade escolar. 

 

II- Voto da Relatora 

 

Considerando a reivindicação e indicação da comunidade em mudança de denominação da 

escola. 

Considerando a apresentação de histórico da comunidade coerente à mudança de 

denominação. 

Considerando que a escola mesmo que irregular já foi mudada a sua denominação através do 

Decreto Nº 8.979, 05/01/2012, que dá nome e a escola do ensino fundamental que 

especifica, de ordem do gestor local. 

Diante do exposto, somos parecer favorável a mudança de denominação da escola citada. 

 

Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 

Em 05/03/2012. 

 

Luziana Aguiar Frigério Grillo- relatora 

Ivanete Petarli Zotelle 

Patrícia Pereira  

Racely Altoé  



Rosilene Calegari Carletti 

 

III - VOTO DA PLENÁRIA 

 

O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 

Baixa-se a Resolução Competente. 

 

Sala das Sessões, em 05/03/2012. 

 

 

 

 
 

 


