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O Processo em pauta, trata-se de solicitação de autorização para o funcionamento da 
Associação Espírita Beneficente  “Lar de Abigail”, situado à Rua Ibiraçú, nº 89, Bairro 
Margareth, Nova Venécia – ES. 
 
ANÁLISE: A Associação Espírita Beneficente “Lar de Abigail”, é de iniciativa privada 
e requer autorização para ministrar o Ensino da Educação Infantil de 0 a 3 anos. 
O imóvel pertence Associação Espírita Beneficente “Lar de Abigail”. É construída em 
alvenaria, num total de 1.842,00m². Possui uma área construída medindo 550,93m² e 
uma área livre com 432,00m². 
 
O prédio está localizado em local salubre, com ausência de perigo. A Instituição possui 
cinco caixas d’água, oito lavatórios, dois chuveiros, cinco gabinetes sanitários, sendo 
um para uso de adulto. Possui também cinco salas para atividades pedagógicas, todas 
com berços e fraudários, uma sala multiuso e  também possui um solário. 
 
As salas de aulas são equipadas com materiais didáticos satisfatórios. 
 
A secretaria possui computador, armários, mesa com cadeiras, um aparelho de som, um 
cofre, uma máquina de calcular, uma linha telefônica com fax e um ventilador. 
 
A  Instituição anexou ao Processo um boa Proposta Pedagógica e um Projeto de 
Estimulação Precoce. O Calendário Escolar atende à legislação em vigor. Seus 
profissionais são todos habilitados para a função e ao atendimento aos alunos. 
O Regimento Escolar está apensado nos autos do processo. 
 
VOTO E PARECER: Considerando o atendimento à legislação em vigor, somos, pelo 
deferimento à autorização de funcionamento da Associação Espírita Beneficente “Lar 
de Abigail”, mantido pela Associação Espírita Beneficente “Lar de Abigail”, situada à 
Rua Ibiraçú, nº 89, Bairro Margareth, Nova Venécia – ES, com a oferta da Educação 
Infantil, na faixa etária de 0 a 3 anos. Na oportunidade, recomendamos que a referida 



Instituição deverá adequar-se a Resolução CMENV nº 01/2007 de 29/06/2007 para que 
seja reconhecida por esta Casa. 
 
 
É como votamos. 
 
Aprovado na Comissão de Educação Infantil. 
Em, 11 /11/2010. 
 
Rosana Maria Cuquetto Leite - relatora 
Maria de Fátima Ginele Pavan 
Telma Pestana dos Santos 
Rosilene Fugulim 
 
 
VOTO DA PLENÁRIA: O Plenário acompanha, à unanimidade, o voto da Comissão, 
pelo deferimento. 
 
Baixe-se a Resolução competente. 
Sala das Sessões, em  11/112010. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


