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4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO. 
 
Ao décimo nono dia do mês de abril 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 4ª Sessão Plenária Ordinária deste Conselho, estando 

presentes no ato seguintes conselheiros: PODER PÚBLICO: Aline Passos de Oliveira-

Titular/SEDH; Márcia Queiroz – Titular/SEDU; Jessica Falquetto – Suplente/SEDU; Claudia Pessin 

Machado Vieira - Titular/SETADES; Alessandra Zardo Azevedo Venturim – Suplente/SETADES; 

Edna Cellis Vaccaria Baltar – Titular/SESA; Milla Pião Moreira – Titular/CMDCA’s. SOCIEDADE 

CIVIL: Flavia Santos Murad - Titular/ACACCI; Walter Amaro De Salles – Titular/CRP/16; Thauan 

José Pastrello Silva - Titular/CRESS/17; Elisa Claudia Sant’Ana de Castro – Titular/IG; Inayha 

Cristina Alves Dalvi – Titular/SINDPSI-ES; Marta Falqueto – Suplente/CDDH. CONVIDADOS: 

Eva Martins – MPES; Aneci Ladim – SETADES; Marlei Vieira Fernandes – SETADES. 

JUSTIFICATIVAS: Nathalya Valejo – Suplente/IASES; Keila Bárbara Ribeiro – Titular/Instituto 

Raízes. 

 

ORDEM DO DIA: 1ª PAUTA – A reunião dá inicio com a Vice Presidenta Milla Pião conduzindo, 

lendo a ordem do dia. A ata da 4ª sessão plenária ordinária do CRIAD foi aprovada. 2ª PAUTA – 

Logo em seguida, a convidada e consultora Aneci faz a apresentação do Plano da Primeira Infância 

para aprovação, ficou definido que uma comissão ficará responsável pela leitura minuciosa e 

aprovação deste plano. Inayhá reforça que todo plano ou ação voltado para criança e adolescente pode 

ser apresentado em plenária, mas em algum momento deve ser apreciado (a), por alguma comissão. A 

sugestão da mesa diretora é para que a Comissão de Políticas Públicas possa apreciar o documento, 

dando um parecer. A conselheira Edna se colocou a disposição da comissão responsável para maiores 

esclarecimentos e em caso de dúvidas, pois teve uma participação revelante na construção do plano. 

Inayhá agradece a apresentação do Plano da Prmeira Infância e Aneci e Marlei fazem seus 

agradecimentos também. 3ª PAUTA – Durante a plenária foi sugerida uma estimativa de tempo para 

apreciação de documentos e suas devolutivas, onde ficou definido um prazo de 30 dias corridos e 02 

dilações. Inayhá sugere também que as conselheiras Edna e Cláudia, sejam incluídas na Comissão de 

Políticas Públicas para dar mais celeridade na apreciação e parecer. 4ª PAUTA – Milla fez o informe, 

reforçando a importância da participação de todos da Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia 

29/04/2022, que tem por objetivo uma formação sobre como utilizar os recursos do FIA. Milla falou 

que fará a apresentação do Plano de Ação e Aplicação do FIA. Expôs também a ideia sobre a 

resolução autorizativa emergencial para utilizar esse recurso na data de enfrentamento ao trabalho 

infantil em 12 de junho e todos concordaram para que a construção do projeto fique sob 

responsabilidade da mesa diretora junto com o CCFIA. Inayhá reforçou que a Formação não é um 

convite e sim uma convocação, já que o conselho será notificado pela não utilização dos recursos do 

FIA e um dos motivos dessa não utilização seria a falta de entendimento dos conselheiros em como 

fazer uso do recurso. Milla sugeriu agendamento de reunião extraordinária para apresentação do plano 

de ação para 12 de junho. Foi deliberado durante a plenária, Reunião Extraordinária do CCFIA no dia 

02/05 e 2ª Sessão Plenária Extraordinária no dia 04/05. Inayhá informou que foi conversado no 

CCFIA e na mesa diretora que será feito todos os trâmites que cabem aos conselheiros, contruir 

projeto e deliberar com o que será gasto ressaltou ainda que, definir como vai ser gasto é papel do 

Estado, ele que deverá auxiliar o conselho, dando aparato de profissionais, para que o processo 

caminhe, pois não há profissionais com essas competências enquanto CRIAD. Relata que a partir do 

momento que o Ministério Público faz a notificação para o conselho, não adianta apenas pedir, mas 

também ter um respaldo, pois foram feitos vários pedidos de profissionais, mas não há retorno da 
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Secretaria de Direitos Humanos do Estado e que falta investimento da Secretaria de Estado em relação 

aos conselhos e principalmente para o CRIAD. Eva sugeriu que após a convocatória do dia 29/04, 

ficasse deliberado um prazo para o CRIAD apresentar as suas avaliações, diz que desde a primeira 

plenária ainda não ficou definido um prazo. Milla informa que precisa dos outros planos de ações das 

comissões para incluir no plano “macro” construído pelo CCFIA. Inayhá reforçou que o conselho 

ainda está passando por um proceso eleitoral de vagas remanescentes para poder preencher 

devidamente as comissões. Foi definido durante a plenária que na plenária de junho, as comissões irão 

entregar os planos de ação e na plenária de julho o CCFIA irá apresentar para todo o conselho. Milla 

justificou e informou que a prestação de contas será apresentada na próxima plenária. 5ª PAUTA – 

Inayhá fez os informes da Comissão de Medidas Socioeducativas, onde serão enviados ofícios. Sendo 

um deles para SETADES para obter informações do meio aberto. Irão oficiar também a Comissão 

Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (CISEAS) em relação ao uso de 

TNL. Durante a plenária expôs o plano de ação da comissão e apresentou algumas ações, foi aprovado 

pelos conselheiros. Thauan fez os informes da Comissão de Apoio aos CMDCA’S e CT’s, onde irão 

ter uma agenda para obter maiores informações do SIPIA. Thauan informou que participou da reunião 

do Fórum Interconselhos, onde foi deliberada aprovação de calendário e as reuniões onlines mantidas. 

6ª PAUTA – Inayhá pediu aprovação da plenária para oficiar a Secretaria de Governo sobre a 

situação que se encontra a Casa dos Direitos e a precarização do serviço de todas as vertentes e todos 

os conselheiros concordaram com o envio do ofício. 7ª PAUTA – A presidenta Keila que estava 

fazendo o acompanhamento do projeto e faria as devolutivas, não pode estar presente na reunião e a 

plenária seguiu para o próximo ponto.  8ª PAUTA – Aline informou que o processo eleitoral das 

vagas remanescentes será prorrogado e pede para que os conselheiros divulguem para que haja mais 

entidades inscritas. Aline convidou os conselheiros para conhecerem o Centro de Referência das 

Juventude. Eva informou que Dia Nacional da Adoção é celebrado no dia 25 de maio, que seria 

interessante da produção um cartaz ou folder do CRIAD que mencionasse a importância a cerca disso. 

Eva fala para a Comissão de Políticas Públicas em pautar o acolhimento institucional junto às 

reuniões. Marta fez convite para a Romaria de pessoas com deficiência, onde é um espaço onde as 

pessoas fazem denúncias em relação à educação e saúde. 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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