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3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO. 
 
Ao vigésimo segundo dia do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), às 14 (quatorze) horas, na 
Plataforma Virtual Zoom, reuniram-se os membros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Espírito Santo – para a 3ª Sessão Plenária Ordinária deste Conselho, estando 

presentes no ato seguintes conselheiros: PODER PÚBLICO: Aline Passos de Oliveira-
Titular/SEDH; Jessica Falquetto – Suplente/SEDU; Claudia Pessin Machado Vieira - 

Titular/SETADES; Alessandra Zardo Azevedo Venturim – Suplente/SETADES; Edna Cellis Vaccaria 

Baltar – Titular/SESA; Helouise Santos Silva – Suplente/SESA; Nathalya Galvão Valejo – 
Suplente/IASES; Leandro Gama Moraes – Titular/TJ/ES; SOCIEDADE CIVIL: Flavia Santos 

Murad - Titular/ACACCI; Walter Amaro De Salles – Titular/CRP/16; Thauan José Pastrello Silva - 

Titular/CRESS/17; Leonardo Barcelos Vieira - Suplente/Projeto Sol; Elisa Claudia Sant’Ana de 

Castro – Titular/IG; Inayha Cristina Alves Dalvi – Titular/SINDPSI-ES; Willian Fontes – 
Suplente/SINDPSI-ES; Keila Bárbara Ribeiro da Silva – Titular/InstitutoRaízes; Marta Falqueto – 

Suplente/CDDH. CONVIDADOS: Eva Martins – MPES; Kelly – Fórum DCA; Adriana Macedo – 

Fórum DCA; JUSTIFICATIVAS: Milla Pião Moreira da Silva – Titular/CMDCA; 
 

A reunião se iniciou com a leitura da ata para ajustes e aprovação, sendo aprovada, seguindo então 

para os pontos de pauta. ORDEM DO DIA: 1ª PAUTA – A reunião dá inicio com a Secretária 

Geral, Inayhá, lendo a ordem do dia, a conselheira Flávia Murad sugere trocar a posição da ordem do 
dia, todos do conselho aprovam e a reunião segue. A ata da 2ª sessão plenária ordinária do CRIAD foi 

aprovada. 2ª PAUTA - O conselheiro Thauan fala sobre as reuniões com a comissão de apoio aos 

CMDCA’s e CT’s, um dos assuntos apontados foi a ação no carnaval de vitória, onde será uma 
espécie de bloco, apresentando uma intervenção em defesa da criança e do adolescente, em combate a 

erradicação do trabalho infantil e abuso e exploração sexual. Foi submetida à plenária a aprovação da 

participação do CRIAD na ação, foi aprovada a participação com 07 votos e 04 abstenções. Inayhá 
sugere como encaminhamento uma reunião com a Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba para 

fomentar sobre o fato de crianças trabalhando durante o carnaval. Será realizada uma reunião com a 

Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba e as demais entidades participantes da ação no dia 

24/03/2022 e Thauan ficou responsável de participar e repassar as informações da reunião. Thauan 
apresenta para os demais conselheiros a intenção que a comissão de apoio aos CMDCA’s e CT’s tem 

de enviar um ofício para Conselhos Municipais de Direito como forma de apresentação da CRIAD 

com a sua nova gestão e solicitar a criação um grupo de whatsapp para ter um contato direto com os 
Conselhos Municipais de Direito, a sugestão foi aprovada por todos durante a plenária. Keila também 

informa que entrou em contato com o Antonio que é o responsável nacional pelo SIPIA, para uma 

data de reunião para maiores esclarecimentos e informações sobre o sistema. Thauan fala sobre o 
ofício recebido do CONANDA traz algumas informações referente à Conferência Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, desde já levanta a ideia de uma criação de uma comissão para 

ficar a frente da organização das conferências. A conselheira Elisa sugere rapidez para a criação da 

comissão, sugerindo um número maior de conselheiros e até mesmo de adolescentes, para a melhor 
organização da conferência estadual. A conselheira Aline faz suas contribuições em relação à 

conferência, relata que não há necessidade em ter tanta pressa, já que as conferências são de 04 em 04 

anos, a conferência estadual se realizará ainda em 2023. Sugere ainda que, para que o conselho possa 
se adiantar, faça a revisão do que foi deliberado da última conferência, do que foi e do que não foi 

executado, para “filtrar” e levar para as conferências municipais e conferência estadual. Thauan fala 

sobre a resolução do CONANDA a cerca da vacinação de crianças e adolescentes contra a COVID-

19. O conselheiro Leandro fala em nome da comissão de políticas públicas sobre os assuntos 



 
 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(Criado pela Lei Estadual Nº 4.521, de 16 de janeiro de 1991, alterada pela Lei Complementar Nº 830, de 05 de julho de 2016, 

regulamentada pelo Decreto Nº 4.837-E, de 17 de junho de 1991) 
 

 
 

Casa dos Direitos - Advogado Ewerton Montenegro Guimarães, Centro de Vitória 

Edifício Portugal 16º andar - Avenida General Osorio CEP. 29.010-911  

Tel.: (27) 3132-1820 - E-mail criad-sedh@sedh.es.gov.br 

 
 

debatidos na comissão, dá início falando sobre o acompanhamento do Coletivo Mães Eficientes, será 

feita uma reunião com o coletivo e informa também que haverá uma reunião da comissão com a 

Defensoria Pública. Leandro informa que algumas demandas do Coletivo Mães Eficientes também 
cabem a outras comissões e aos Conselhos Muncipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Leandro fala sobre um ofício que foi enviado pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos onde 

havia relatos de crianças com dificuldades ao acesso escolar na Comunidade de Sapê do Norte. Outra 
questão pontuada por Leandro foi o acompanhamento do caso do adolescente que foi preso e levado 

para um presídio adulto. A comissão também relata o envio de ofícios para outros conselhos, em 

relação aos casos relatados nas denúncias. Inayhá repassa os infomes sobre a reunião do CCFIA, onde 

ficou definido um cronograma de datas e horários das reuniões durante o ano de 2022. Para a próxima 
plenária ordinária, a coordenadora do CCFIA precisa fazer a prestação de contas que está pendente do 

ano de 2021. Inayhá fala sobre a Formação sobre os Recursos do FIA, com a Gerente do FIA, Nerylea 

Dell’Santo V. Constantino, que será realizada no dia 29 de abril de 2022, às 14 horas, com todos os 
conselheiros, titulares e suplentes. Foi colocado em votação e aprovado por todos, que a 

responsabilidade pelo edital de chamamento público para utilização do FIA, será responsabilidade do 

CCFIA. Inayhá faz os repasses da reunião da Comissão de Medidas Socioeducativas, onde foi 
definido um cronograma de datas e horários das reuniões durante o ano de 2022, foi acordado entre as 

conselheiras que compõe a comissão que o plano de ação que foi criado na gestão passada será 

mantido. A conselheira Nathalya será a relatora da Comissão de Medidas Socioeducativas e a 

conselheira Inayhá será a coordenadora. Foi deliberado na reunião que a comissão fará um 
levantamento na instituição do IASES se há algum programa pendente do IASES para ser apresentado 

ao CRIAD. Como encaminhamento, a comissão fará um ofício para o IASES em busca de 

informações sobre o andamento dessa comissão e também mais informações sobre o Plano Estadual 
Socioeducativo, será pleiteado também um representante da Comissão Intersetorial do Sistema 

Estadual de Atendimento Socioeducativo (CISEAS), para que faça a apresentação do Plano Estadual 

Socioeducativo. A Comissão de Medidas Socioeducativas cobrará os ofícios não respondidos da 
gestão passada e também irá oficiar a SETADES em busca de apoio no diagnóstico situacional do 

meio aberto. Inayhá comunica que ainda falta um componente da Sociedade Civil para completar a 

comissão. 3ª PAUTA - No momento de fala para repasse de comissões externas, Aline fala sobre a 

reunião sobre Implementação e Acompanhamento da Política Nacional de Atenção Integral à saúde 
do Adolescente em Conflito com a Lei PNAISARI, ocorreu presencialmente no espaço do ETSUS, 

onde nessa reunião os municípios apresentaram seus Planos Municipais de Saúde da Socioeducação, 

relatou que haviam planos muito bem elaborados, mas verificou que alguns municípios estão com 
dificuldades na elaboração do plano. Foi deliberado nessa reunião, visitas técnicas aos municípios da 

SESA, SETADES e SEDH para debates sobre o que será o Plano Municipal de Saúde da 

Socioeducação. Já existe um grupo de trabalho voltado para essa pauta e será feita a indicação 

formalmente. A conselheira Flávia Murad fala sobre sua participação na reunião do Conselho de 
Administração do IASES relata que na reunião houve distribuição de processos para que o CRIAD se 

manifeste nesses processos. Flávia aponta que o CRIAD esteve ausente em 03 reuniões anteriores, 

pois não havia sido enviado o nome indicado para Conselho de Administração do IASES. Edna faz os 
informes da reunião do Comitê de Políticas Públicas para a Primeira Infância, ela relata que está 

sendo construído o Plano Estadual para Primeira Infância, a previsão para publicação será no início de 

abril. 4ª PAUTA - Foi deliberado durante a plenária que a Comissão Eleitoral será mantida a mesma 
composição da gestão passada. Aline informa que o edital das vagas remanescentes está pronto para a 

publicação. 5ª PAUTA - Foi exposta durante a reunião a planilha com das comissões e suas 

composições para preenchimento. Leandro se candidatou para compor também a Comissão de Apoio 

aos CMDCA’s e CT’s. A conselheira Edna entra para compor a Comissão de Planejamento e 
Orçamento, juntamente com o conselheiro Walter. Walter passa a participar também do Conselho 

Curador do Fundo para Infância e Adolescência (CCFIA), uma vez que a Comissão de Planejamento e 
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Orçamento trata de assuntos bem próximos. Nas comissões externas, Inayhá se candidata para compor 

como titular da Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo 

(CISEAS) e a conselheira Nathalya será sua suplente. Elisa se candidata para compor a Comissão 
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Estado do Espírito Santo (COEPETI) 

como titular. Alessandra se candidata para compor o Comitê Gestor Estadual Intersetorial do 

Programa Criança Feliz Capixaba (CGEI) como titular. Walter se candidata para compor o Comitê 
Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (CPPCAAM/ES) 

como suplente. 6ª PAUTA – Inayhá relata sobre a reunião com o Ministério Público, onde informa 

que o CRIAD será notificado pelo não uso do recurso do FIA pela promotoria e também sobre outros 

assuntos debatidos na reunião como estruturação do CRIAD, Keila e Inayhá reforçam a importância 
de assessorias técnicas e jurídicas para compor a equipe técnica do CRIAD. 7ª PAUTA – Foi feita a 

leitura do texto escrito pelo Thauan para o Projeto Eu Escolhi Esperar para aprovação do pleno onde 

houve 06 aprovações e 03 abstenções em relação ao texto. Na segunda votação foi aprovado com 
todos os votos com os conselheiros que ainda permaneciam na reunião, o envio de ofício com 

perguntas para o município de Vitória e para outros conselhos. Nada mais houve a tratar, encerrou-se 

a presente ata, a qual segue subscrita por minha pessoa, Ana Carolina Santana Rodrigues, e será 
assinada por mim e a presidenta deste conselho. 
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