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OS 100 DIAS
DESTES 100 ANOS
SÃO APENAS O
INÍCIO DE UMA
NOVA COLATINA

A nossa administração está completando
100 dias de governo. Mesmo em um
momento tão difícil das nossas vidas,
com pandemia e crise econômica,
conseguimos, neste pouco tempo,
avançar em todas as áreas da
administração, com ações estratégicas,
com
planejamento,
modernização,
inovação, economia e obras. Neste ano
que a nossa cidade completa 100 anos, o
trabalho de todas as secretarias, do viceprefeito Rogério Resende e da nossa
Câmara de Vereadores mostra que o
caminho para a Colatina do futuro está
sendo pavimentado agora.
Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal de Colatina

PREFEITURA MUNICIAPL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

REFORMA ADMINISTRATIVA

Foi dado início à Reforma Administrativa municipal, com a aprovação do
primeiro projeto de lei sobre a Reforma , que contempla a reorganização dos
cargos públicos e indicação de quais devem passar por transformação,
reclassificação ou revisão de atribuições.
MUDANÇA DA SEDE DA PREFEITURA
Está em andamento a negociação com o Governo Estadual para transferir a
sede da prefeitura de Colatina para o antigo prédio do Faça Fácil.
PROJETO COLATINA CIDADE DIGITAL
Serão digitalizados todos os serviços do município. Após a implantação
completa do sistema, os contribuintes poderão abrir processos on-line na
Prefeitura, encaminhar documentos necessários e acompanhar cada fase da
tramitação, sem precisar ir às repartições. Os servidores municipais habilitados
também poderão tramitar os processos remotamente. Tendo por cálculo a
média de 20 mil processos anuais gerados na Prefeitura, ao final dos quatro
anos de gestão a economia será em torno de R$2,5 milhões.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Implantação do Programa Temporário de Transferência de Renda
Municipal (Auxilio Emergencial)
Elaboração do Projeto de Lei para instituição do serviço “Família
Acolhedora
Projeto para reforma das instalações dos CRAS Brunório Serafini (bairro
São Vicente), CRAS Arlete Tardin Giuberti (bairro São Miguel) e CRAS
Ayrton Senna
Formalização de parceria com a Sociedade Santa Casa de Misericórdia
de Colatina para o gerenciamento da Casa de Repouso Recanto da Vida
Parceria com as entidades de Assistência Social “Cáritas Diocesana de
Colatina” e “Lar Irmã Scheilla”

Projeto Colatina Solidária, em parceria com entidades religiosas e
empresariais, que está realizando o cadastro e doação de cestas
básicas para famílias atingidas pela pandemia
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CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
Estruturação da Ouvidoria Municipal, com espaço físico acessível e
novos canais de atendimento
Recorde na produtividade no número de Relatórios de Auditoria
sobre a Gestão Municipal relacionados à Prefeitura, Sanear e
Secretaria de Saúde (disponíveis no Portal da Transparência)
Modernização e atualização do Portal da Transparência de Colatina

Disputa vaga com os principais municípios do Estado para integrar o
Programa de Integridade da CGU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA E TURISMO
Transferência, em março, para a nova sede da Secretaria, na biblioteca municipal,
reformada e climatizada
Reforma na Casa da Cultura
Articulação da criação da ALARC - Academia de Letras e Artes de Colatina,
composta por 40 membros
Elaboração do edital do projeto “Escritos de Colatina”, uma coleção que reunirá
textos de diversos gêneros sobre o tema Centenário de Colatina
Articulação da criação da SOFOCO - Sociedade Fotográfica Colatinense, composta
por 40 membros
Produção dos editais de dois Festivais de Música: FENAVIOLA, que será realizado
no mês de junho, e FESTCOL, que será realizado em agosto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Projeto Cidade Empreendedora, em parceria com o
Sebrae, conta com duas vertentes: Educação
Empreendedora, voltado para estimular a cultura
empreendedora na rede de ensino de Colatina; e a Sala do
Empreendedor, que visa capacitar os pequenos negócios
municipais para compras governamentais.
Articulação com o Governo do Estado, Federação das
Indústrias, do Comércio e com outras instituições para a
atração de investimentos para o município.
Projeto 'Mulheres Empreendedoras', uma iniciativa da
nova gestão para levar capacitação, informação, assessoria
administrativa, intercâmbio de ideias e potencializar a
divulgação dos projetos desenvolvidos pelas colatinenses
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO RURAL
Fusão da Secretaria de Desenvolvimento Rural com a Secretaria de Interior,
resultando na Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural
Recuperação de mais de 500 quilômetros de estradas rurais nas comunidades
de São Pedro Frio, São Julião, Barra Seca, São Luiz, Itapina, São João Grande, São
João Pequeno e São Salvador

Entrega de tratores, plaina dianteira, arado fixo, pulverizador, carroça de
madeira e secadores, por meio de cessão de uso, para as comunidades de São
João da Barra Seca, Cascatinha do Pancas, Piabas do Sul e Córrego Frio
Retorno da Feira de São Silvano
Implantação do projeto Feira Segura, com ações de prevenção ao coronavírus
Adesão do Serviço de Inspeção Municipal de Colatina ao Consórcio
Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de
Produtos Hortigranjeiros (Cointer)
Distribuição de 3 mil mudas de essência nativa e de 20 mil mudas de eucalipto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE
Implantação do setor interno de geoprocessamento
Elaboração do Projeto de Lei para instituir a Política Municipal de Meio Ambiente, em parceria
com a Secretaria de Educação e o Sanear
Elaboração dos Códigos Municipal de Obras e do Código Municipal de Meio Ambiente
Elaboração da Instrução Normativa da Superintendência de Meio Ambiente, que visa instituir
procedimentos para o licenciamento ambiental
Elaboração de decreto que define o grau de risco ambiental das atividades no Município

Deliberações junto com Conselho Municipal do Plano Diretor quanto aos ajustes de
zoneamentos (redefinição dos limites da ZPA e redefinição dos limites da ZUD-1)
Início dos estudos técnicos para a definição dos limites dos núcleos urbanos dos distritos de
Colatina, autorizado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor
Elaboração de Instruções Normativas para a Superintendência de Planejamento Urbano, que
visam estabelecer procedimentos mais simplificados para serem adotados nos trâmites de
processos digitais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

Implantação do sistema para realização de contratação de professores de forma
digital e online
Ampliação de acesso à internet gratuita nas escolas municipais com o Projeto
Colatina On

Estabelecimento de protocolo de intenção ao Programa “Wi-fi Brasil”, que consiste
no acesso gratuito de internet para as escolas rurais
Implantação do Programa Municipal “Escola Conectada”, que consiste na
informatização dos processos de escrituração escolar (Diário de Classe Online e
Digital)

Aquisição de 99 computadores para distribuição às escolas municipais
Aquisição de 1.200 unidades de notebook’s, que serão distribuídos para os
professores para o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais e
registro no diário digital

Retomada da Formação Continuada docente online
Entrega de 4,5 mil kits alimentação escolar
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

Entrega de eletrodomésticos novos (bebedouros, freezer e liquidificadores)

EDUCAÇÃO

Retomada do Projeto Colatina Cidade Leitora
Adesão ao Programa Prefeito “Amigo da Criança”
Adesão ao Programa “Educação Empreendedora”, do Sebrae
Adesão ao Projeto Piloto “Robótica Espacial” em parceria com a UNB
Adesão ao Projeto “Combate ao Trabalho Infantil”, do Ministério Público do
Trabalho
Adesão à Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa
Projeto para reforma das escolas EMEIEF Amélio Forrechi e EMCOR Pe. Fulgêncio
do Menino Jesus
Projeto para contratação de empresa para instalação de piso granilite no CEIM
Darcy Dalla
Início do processo de demolição do antigo CEIM Santo Antônio e homologação do
processo de contratação de empresa para a construção do novo CEIM Santo
Antônio e adequação do projeto junto à RENOVA
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Reforma em andamento do PEM Luiz Dalla Bernardina

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola para investimentos em infraestrutura
e reforma das escolas

EDUCAÇÃO

Captação de recursos no Programa de Ações Articuladas (PAR) – FNDE para
construção do Centro de Educação Infantil Vila Treviso, no Bairro Castelo Branco, no
valor de R$ 2,5 milhões
Atendimento das diligências sobre a obra de construção do CEIM São Miguel para
liberação dos recursos junto ao PAR no montante de R$ 2,5 milhões
Captação de recursos, através do Fundo Estadual de Apoio a Ampliação e melhoria
das condições de oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (FUNPAES), para
construção do CEIM Vicente Soella no valor de R$ 2,5 milhões
Captação de recursos financeiros para aquisição de mil conjuntos escolares no valor
de R$ 478 mil
Atualização dos projetos de reforma de escolas com recursos da RENOVA no valor
de R$ 7 milhões
Aprovação de 15 projetos elétricos junto à Empresa Santa Maria para melhoria das
escolas municipais
Adaptação da rede elétrica e instalação de ar-condicionado em 05 unidades
escolares (EMEF Belmiro Teixeira Pimenta, EMEF José Fachetti, EMEF Dr. Carlos
Germano Naumann e EMEIEF Benildo Bragatto)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO
Solicitação de avaliação de terreno para desapropriação e construção do CEIM São
Marcos
Retomada das diligências para liberação dos recursos financeiros destinados à
reforma do PEM Marcelo Correa e CEIM Evanilda Pimenta Barbosa no valor de R$
350 mil
Captação de recursos para aquisição de material esportivo para as escolas de
Ensino Fundamental urbanas e rurais no valor de R$ 298.500,00
Entrega de materiais necessários para o atendimento aos protocolos sanitários de
enfrentamento à Covid para as 86 unidades escolares: máscara facial, álcool gel,
tapetes sanitizantes, tótens dispenser de álcool gel com acionamento por pedal,
entre outros
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTE E LAZER

Início das obras para a construção de três quadras de areia para futevôlei e vôlei
de areia, ao lado do bar do estádio municipal
Pintura, reforma e reativação do módulo esportivo da avenida Senador Moacir
Dalla (avenida Beira-rio)
Nova iluminação do Complexo Esportivo na avenida Senador Moacir Dalla
Contratação de vigilante aos sábados, domingos e feriados para atuação no
Complexo Esportivo da Avenida Senador Moacir Dalla

Disponibilização de profissional de educação física, de segunda a sexta-feira, no
Complexo Esportivo da Avenida Senador Moacir Dalla
Construção do almoxarifado da Secretaria de Esportes e Lazer
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTE E LAZER
Pintura do Complexo Aquático e das salas da sede na Secretaria de Esportes e
Lazer
Reestruturação do estádio Municipal de Colatina: pintura interna, implantação do
novo quadro de energia, revitalização do gramado
Reestruturação do ginásio de esportes Zitto Dalla: pintura e reforma das traves,
aquisição de redes e mil metros de fios para o ginásio
Aquisição de bebedouros para serem instalados nas praças esportivas
Parceria fechada a custo zero com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
que vai beneficiar 100 crianças carentes de Colatina
Inscrições de 480 crianças, jovens e adultos nas escolinhas das seguintes
modalidades esportivas: natação, hidroginástica, futsal, vôlei, ginástica rítmica e
karatê
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTE E LAZER

Reestabelecimento da Iluminação na quadra de esportes do bairro Luis Iglesias
(Acampamento), após dois anos

Construção de um campo de futebol de areia no bairro Vicente Soella e doação
de equipamentos esportivos
Melhorias na infraestrutura do Campestre Clube
Parceria com SEST / SENAT, que vai beneficiar todos os familiares de funcionários
da Prefeitura
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SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA
Ampliação do expediente de atendimento ao contribuinte para 07h às 17h e
aumento do número de atendentes
Disponibilização de atendimento remoto no Serviço de Atendimento ao
Contribuinte

Atualização da pauta de valores do cálculo do ITBI para representar a realidade
econômica presente
Desburocratização do procedimento de avaliação de imóveis para fins de ITBI
com o Decreto nº 25.131/2021
Desburocratização
Funcionamento

dos

procedimentos

de

solicitação

de

Alvará

de

Prorrogação do prazo de vencimento de IPTU, ISS Fixo, da TFLF e da TFA
Estudo de viabilidade de legislação para implementação de Programa de
Recuperação de Fiscal (REFIS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Conclusão do Programa de Regularização Fundiária dos bairros Barbados e
Fioravante Marino
Mutirão no Distrito de Paul de Graça Aranha para cadastro das famílias no
Programa de Regularização Fundiária
Convocação das famílias do Bairro Aeroporto/Santos Dumont para cadastro e
conclusão do Programa de Regularização Fundiária
Tramitação do Programa de Regularização Fundiária do Bairro Nossa Senhora
Aparecida “Gleba 01” e bairro Alto Vila Nova
Programa de Regularização Fundiária do Bairro 15 de Outubro, em fase de
levantamento topográfico e cadastramento das famílias
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Contratação de empresa especializada em serviços topográficos para início da
Regularização Fundiária do Distrito de Itapina
Adesão ao Programa de Regularização Fundiária “Casa Verde e Amarela” junto ao
Ministério de Desenvolvimento Regional
Implementação do Projeto de Trabalho Social – PTS pós ocupação no
empreendimento Nilson Soella III - Programa “Minha Casa, Minha Vida”, com
financiamento da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 376.710,00,
contemplando 443 famílias durante 12 meses
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

OBRAS CONCLUÍDAS:

Reforma e ampliação da UBS São João Pequeno

Reforma do Cemitério São Vicente de Paula

Área recreativa, na Av. Senador Moacyr Dalla
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS
OBRAS EM ANDAMENTO:
Reforma na Escolas PEM Luiz Dalla Bernardina
Construção de campo sintético society, localizado na Rua Castelo Branco, Bairro Ayrton Senna
Adequação do projeto de obras para implementação final do terminal de ônibus
Instalação de rede de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão, no Bairro Vista Linda 2
Reforma da subestação abrigada no estádio, no Bairro Sagrado Coração de Jesus

Construção de campo society, no Bairro Vila Treviso
Execução de pavimentação e drenagem na Rua Amil Afonso Franco, Rua José Pereira e Rua Maria da
Conceição Barroso Húngaro, localizados no Campestre, Bairro Quinze de Outubro
Obra de contenção de encosta nos bairros São Braz, Nossa Senhora Aparecida e na Escadaria Edemar
Grassi, no Bairro Maria Ismênia
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SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAR

Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E)
Realizada a reforma da elevatória de esgoto
bruto
em
Barbados na
Rua
Turma;
Encaminhamento de todas as licenças Ambientais
de todas as ETE´s e do CETREU; Ampliação da
E.T.E. do Luís Iglesias.
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SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAR
Estação de Tratamento de Água (E.T.A)
Isolamento Acústico na ETA II; Construção de cabine
elétrica moderna com maior capacidade e segurança;
Instalação de bomba para atender as demandas dos
bairros José de Anchieta, cidade Jardim, Ayrton Senna,
João Meneghelli; Reforma e modernização nas instalações
das elevatórias de água tratada de Vila Lenira, Davi
Torezani, Barbados, Ayrton Senna e Parque Jacarandá;
Início dos estudos e projetos para implantação de
Unidades de Tratamento e Resíduos-Lodos nas Estações
de Tratamento de água de Colatina.
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SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

SANEAR

Centro de Tratamento em Resíduos Urbanos (CETREU)
Início das adequações, com Implantação de canaleta de
captação de água pluviais, do Aterro Sanitário no CETREU para
renovação da Licença de Operações.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
Assinatura do contrato com o Consórcio CIM Noroeste para operacionalização do SAMU 192 no
município durante o ano de 2021
Instalação de novos gabinetes odontológicos nas Unidades de Saúde de 15 de Outubro, Reta Grande,
Colúmbia, São Pedro, Vila Lenira, Ayrton Senna, CEO e Policlínica
Aquisição de equipamentos de mochos, autoclaves, seladoras, compressores, bombas a vácuo, peças de
mão, fotopolimerizadores para os gabinetes odontológicos
Adesão para contratação de profissionais odontólogos e médicos pelo Programa do Estado (ICEPi) para
compor equipes de saúde bucal nas Unidades Santo Antônio,
São Pedro, São Judas Tadeu, Colatina Velha e Baunilha

Contratação de funcionários para o serviço de regulação em Saúde e para atuar nas unidades de saúde
Elaboração do projeto de lei que cria os cargos de médicos especialista, lotados nos setores da
Policlínica, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Transtorno, Vigilância Epidemiológica e no Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador – CEREST
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
Renovação e prorrogação de contratos de profissionais da saúde
Indicação do município entre os quatro do Estado, junto a Linhares, São Mateus e
Vitória, para receber o selo de boas práticas para a eliminação da sífilis congênita e
da Transmissão vertical do HIV, através da Organização Pan Americana de Saúde e
do Ministério da Saúde
Realizados 3.697 atendimentos no primeiro trimestre pela Casa da Mulher,
incluindo procedimentos como pré-natal em gestantes de alto risco, inserção de
DIU, preventivo, mamografia, biópsia, consulta com psicóloga, entre outros
Instalação da máquina de autoclave para esterilização de instrumental cirúrgico e
de negatoscópio para visualização de imagens na Casa da Mulher
Resultados de mamografias e exames citopatológicos passaram a ser avaliados
pela Casa da Mulher, com triagem imediata de resultados alterados e
encaminhamento para as Unidades de Saúde

Aplicação de mais de 26 mil doses na campanha de vacinação contra a Covid-19
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Expansão em 200% dos pontos de wi-fi na
cidade com o Projeto Colatina On

Solicitação de interiorização do FindesLab
Parceria de projetos com o Ifes Colatina e o Ifes
Itapina
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A razão maior da nossa administração é
o bem estar da população. E é este
caminho que vamos seguir. Progresso
com qualidade de vida. Inovação com
respeito ao meio ambiente.
Desenvolvimento com respeito ao
cidadão.
Telefone

E-mail

Website

(27) 3177-7000

gabinete@colatina.es.gov.br

www.colatina.es.gov.br

