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1 - RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS
UF

AP

Nº do Convênio

Vigência

Instituição Responsável

Data de envio do último
relatório

Confirmar
Governo do Estado do
com a SDH- Amapá
PR

RR

777205/2012 28/12/2012
a
28/06/2014

Secretaria de Estado
do Trabalho e BemEstar Social

AM

777206/2012 28/12/2012
a
30/06/2014

Secretaria de Estado da
Assistência Social e
Cidadania

PA

01/11/2011
a
01/05/2013

Manaus/AM

Confirmar
Secretaria Municipal
com a SDH- de Assistência Social e
PR
Direitos Humanos

Universidade
do Pará

Federal

2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:
AC (Assis Brasil , Brasiléia , Cruzeiro do Sul , Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de
Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri )
AP (Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana,
Serra do Navio)
AM (Anamã, Anori, Apuí, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manaus, São
Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Presidente Figueiredo)
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PA (Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Belterra, Breves, Curralinho, Itaituba, Marabá,
Marituba, Melgaço, Novo Progresso, Portel, Rurópolis, Salvaterra, Santarém, Soure e Trairão)
RO (Guajará-Mirim, Porto Velho)
RR (Boa Vista, Bomfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis)
3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A
DISTÂNCIA) DA METODOLOGIA DO PAIR:
AM (Autazes , Caruari, Careiro, Coari , Iranduba , Fonte Boa, Manacapuru, Parintins, Rio Preto
da Eva, Tefé, Tonantins e Urucará)
PA – (Monte Dourado, Parauapebas)
TO - Palmas
4 – CONTEXTO LOCAL E IMPACTOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAIR NAS
CIDADES:
Nesse item devem ser consideradas, necessariamente, as seguintes informações: Análise da
conjuntura atual de cada região (indicadores da região, população, dados sobre crianças e
adolescentes, dados da violência sexual contra C.A, dados dos gestores locais, novos cenários pós
eleições, existência de ações ou projetos que fazem interface com a proposta metodológica do
PAIR (potenciais parceiros), dados sobre contexto das grandes obras e megaeventos para os
estados-sede da copa (obras, investimento, nº de trabalhadores etc).
Formada por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, suas
maiores e principais cidades são Manaus, Belém e Porto Velho. Está localizada na região
geoeconômica da Amazônia.
A área da Região Norte do Brasil é de 3.659.637,9 km², correspondendo a 42,27% do Brasil,
ontologicamente a maior região brasileira em extensão territorial. Neste território regional
situam-se os estados mais extensos do Brasil, Amazonas e Pará, respectivamente. Ainda, os
três municípios brasileiros mais extensos também estão localizados na macrorregião:
Altamira, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, que possuem cada um mais de 100.000 km². É
também a região menos povoadas (com menos habitantes por quilômetro quadrado). Sua
população, de acordo com o IBGE, era de 16,3 milhões de habitantes em 2012. O número de
habitantes de crianças e adolescentes é 6 595.717, sendo 324.340 do Acre, 294.899 do Amapá,
1 521.107 do Amazonas, 3 142.506 do Pará, 579.523 de Rondônia, 196.093 de Roraima e
537.249 do Tocantins. Em comparação com as outras regiões brasileiras, tem o segundo
menor IDH (0,764 médio PNUD/2005) e o menor PIB.
Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte representava 5,3% do PIB nacional.
Foi a região brasileira que apresentou o maior crescimento econômico em um período de oito
anos, passando de 4,7% em 2002 a 5,3% em 2010, em concentração do PIB brasileiro. Com um
crescimento em volume do PIB de 14,2% e 74,2%, respectivamente, o Tocantins foi o estado
que apresentou o maior crescimento em volume. Entretanto, as maiores contribuições
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econômicas da Região em 2010 continuaram a vir dos estados do Pará, Amazonas e Rondônia.
Rendimento familiar e isolamento geográfico representam fatores de influência sobre o
desempenho escolar de alunos de idades diversas. Ambos os fatores, combinados
negativamente, são os responsáveis também pelos altos índices da Região Norte quanto ao
acesso à escola. O índice de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade fora da escola é
6,1%. Na faixa etária de 15 a 17 anos de idade, 18,7% de evasão escolar. Quanto à rede de
ensino, as escolas públicas atendem à maioria da população até o ensino médio e na pósgraduação, enquanto o ensino superior e cursos de especialização são feitos, em sua maioria,
em instituições privadas. A rede pública de ensino atendia, em 2010, a 75,8% das matrículas
em creches, 71,1% da pré-escola, 82,3% na alfabetização, 86,8% no ensino fundamental,
85,8% do ensino médio, 28,9% da graduação, 22,4% da especialização de nível superior,
52,7% do mestrado, 69,8% dos cursos de doutorado e 95,7% da alfabetização de jovens e
adultos (IBGE/2010).
Dados DDN 100 - De Janeiro a Abril de 2012 o Módulo Criança e Adolescente recebeu 34.142
denúncias, que representa 71% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.
Dentre os estados com maior incidência de denúncias estão os estados de São Paulo com 4.644
relatos, seguido pelo Rio de Janeiro com 4.521 e Bahia com 3.634 relatos de denúncias.
Quando considerado o número de denúncias para cada 50.000 habitantes, o Distrito Federal
aparece em primeiro lugar com o índice de 19,24 denúncias para cada 50.000 habitantes,
seguido do Rio Grande do Norte com o índice de 18,54 e o Amazonas com 17,01.
A região com maior número de relatos é a região sudeste, responsável por 36,2% do total de
registros do módulo Criança e Adolescente, seguida da região nordeste com 34,7%, a região sul
com 11,3%, a região centro oeste com 9% e, por fim, a região norte com 8,8% do total de
denúncias registradas no período.
A cidade de Manaus será sede da Copa 2014 e dentre suas obras temos: Arena da
Amazônia(Custo: R$ 532,2 milhões) - nova arena que substituirá o estádio Vivaldo Lima
(Vivaldão), no centro de Manaus. A capacidade é de 44.310 pessoas; Aeroportos (Custo: R$
327,4 milhões) - Aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes: Reforma e ampliação do terminal de
passageiros e adequação do sistema viário. Foi criado um plano operacional para a mobilidade
urbana na Arena da Amazônia durante a Copa do Mundo. A ideia é que 69% dos torcedores
utilizem transporte coletivo para chegar ao estádio.
Conforme informação retirada do Portal2014, os desafios de Manaus para a Copa 2014 é
atender adequadamente – em padrões internacionais – os turistas que virão em 2014 e após o
evento esportivo.
O atual governador do Estado do Amazonas é Omar Aziz, seu partido é o PSD, fundado no ano
de 2011 e que elegeu o maior número de vereadores nos municípios do interior do Amazonas.
Em Manaus o atual Prefeito é Artur Neto (PSDB) e dentre suas principais propostas estão a
implantação do sistema BRT no transporte público, a revitalização do Centro de Manaus, levar
água às casas em todos os bairros da cidade, contratar mais 164 novas equipes de saúde da
família, construir 110 novas creches em Manaus e criar escolas de ensino integral.
A Seas – Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, órgão da administração direta
do Poder Executivo do Amazonas, dentre outros serviços, possui em sua estrutura o Programa
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de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esta Secretaria também é
responsável por promover ações articuladas, através do Programa de Ações Integradas e
Referenciais (PAIR), de prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes
no contexto dos megaeventos esportivos, especialmente na Copa 2014, nos municípios de Manaus e
8 municípios do Estado do Amazonas que serão alvos de atividades turísticas.
A Prefeitura Municipal de Manaus está responsável pelo Projeto “AVALIAÇÃO E
FORTALECIMENTO DO PAIR/MANAUS”com o objetivo para Avaliação e fortalecimento do
“Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil
no Território Brasileiro - PAIR”, no município de Manaus.
A Universidade do Pará através do Projeto “Rodas de Direito: diálogo, empoderamento e
prevenção no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes” tem como
objetivo o Fortalecimento do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento
da Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR em 1 (um) município da região do rio Xingu/PA,
assim como contribuir com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes para o
enfrentamento da violência sexual por meio da metodologia inovadora das Rodas de Diálogo
em 3 (três) municípios da região do rio Xingu/PA, todos afetados pelos impactos
socioambientais da UHE Belo Monte.
No Pará o atual governador é Simão Jatene (PSDB). Na prefeitura de Belém temos Zenaldo
Coutinho do mesmo partido, PSDB, que afirmou que irá realizar articulações políticas com o
governador do estado, Simão Jatene, e com candidatos a prefeituras da região metropolitana
de Belém. Zenaldo defende que esta articulação pode melhorar problemas graves da capital,
como o transporte. Ele promete focar sua gestão em “três S”: saúde, saneamento e segurança
pública.
No estado do Amapá o Governo do Estado através da Secretaria de Turismo – SETUR é
responsável pelo Projeto “Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e
ao tráfico humano no Estado do Amapá” o qual tem como objetivo implantar o PAIR em 07
municípios: Oiapoque, Laranjal do Jarí, Serra do Navio, Porto Grande, Pedra Branca do
Amaparí, Macapá e Santana.
No Amapá o atual governador é Camilo Capiberibe (PSB). Em Macapá o prefeito é Clécio Luís
(PSOL) e entre suas propostas, está a reforma das escolas, a construção de creche e a
valorização do profissional da educação. No transporte público, promete adquirir ônibus
novos e reformular trajetos, linhas, e melhorar as condições de acessibilidade dos ônibus. Em
relação a saneamento, propõe melhoria nas redes de água e esgoto, com aterro sanitário em
consórcio com municípios vizinhos, além de coleta seletiva do lixo. Na saúde, promete concluir
a construção do hospital metropolitano e ampliar o programa Saúde em Casa.

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS E IMPLEMENTADAS:
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Levando em consideração as fases:
I. Articulação Política Institucional
II. Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos
III. Construção dos Planos Operativos Locais
IV. Capacitação
V. Pacto com a sociedade
VI. Assessoria Técnica
Obs: As células deverão ser preenchidas com Totalmente realizado, Parcialmente realizado ou Não realizado.
Quando Parcialmente realizado, identificar o número de municípios onde a fase já está contemplada.
Convênio - UF

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

777205/2012 RR
777206/2012 AM
PA
AP
Manaus/AM
OBS: Os convênios citados acima são recém firmados e até a conclusão do referido relatório
não obtive acesso as informações sobre o andamento da execução das ações.
5.1 – INFORMAÇÕES QUE JUSTIFIQUEM O ATUAL ESTÁGIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
PAIR NAS CIDADES (AVANÇOS, DIFICULDADES E DESAFIOS):
O Estado do Amazonas, tanto em sua capital Manaus, como em seus municípios, possui uma grande
ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes locais, situação esta que se tornou um
estigma a nível nacional. Portanto é necessário que haja uma maior ênfase no enfrentamento a tal
fenômeno. O Governo do Estado do Amazonas, bem como as entidades que atuam com este público já
trabalham em parceria nas questões relacionadas à prevenção de situações de risco social para
crianças e adolescentes, tais como o tráfico para fins sexuais e a exploração sexual no turismo.
Nesse contexto, a SEAS, como Órgão Gestor Estadual da Política Publica da Assistência Social, propõese, com esse projeto, a apoiar, tecnicamente a execução de Planos Municipais de Enfrentamento a
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
A Prefeitura de Manaus, com o Projeto AVALIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PAIR/MANAUS e
através do “Serviço municipal de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e
adolescentes”, vem registrando, mensalmente, entre 25 e 30 novos casos de abuso sexual de crianças e
adolescentes, sendo que os casos de exploração sexual ficam bem abaixo, já que se trata de um
fenômeno mais complexo de ser detectado. Portanto, faz-se necessária avaliação para o fortalecimento
do PAIR/Manaus como continuação do iniciado em 2003, para que o enfrentamento da violência sexual
de criança e adolescente tenha continuidade, ou seja, para que esse quadro seja redesenhado, trazendo
reais melhorias nas condições de vida dessas crianças e adolescentes, políticas para que a
municipalidade, junto com a sociedade civil organizada, em parceria com governo estadual e federal
possam desenvolver políticas publicas tornando-as verdadeiras cidadãs juntamente com seu familiares.
No Estado de Roraima, através do relatório de Assessoria Técnica realizado no ano de 2009 tivemos os
seguintes encaminhamentos: no município de Pacaraíma continuava acontecendo as reuniões de grupo
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do PAIR, com acompanhamento do Estado/Sociedade Civil e Universidade Federal de Roraima; nos
municípios que aconteceram a expansão: Bonfim estava desenvolvendo as ações do Plano e estavam
negociando uma delegacia de Policia Federal; em Caracaraí estava acontecendo uma capacitação para o
sistema de garantia de direitos (UFRR); Boa Vista houve o seminário e algumas capitações e assinaturas
do pacto pela rede municipal, mas faltava a assinatura do governador. Diante dessas informações a
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, que atua no enfrentamento da violência

sexual contra crianças e adolescentes, e ciente que esta problemática cresce de forma
assustadora e precisa ser encarada com compromisso, autoridade e responsabilidade para
garantir, com absoluta prioridade, o monitoramento, atendimento, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes, está responsável por implementar o Programa de Ações
Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil nos
municípios de fronteira: Bonfim, Uiramutã, Pacaraima e Boa Vista.
No Estado do Pará, os dados indicam que há, atualmente, em Altamira e possivelmente em
toda região do rio Xingu, índices alarmantes de violência sexual contra crianças. O CREAS
atendeu um total de 870 casos de violência contra a criança e adolescentes em Altamira no ano
de 2010, dentre os tipos, o abuso e exploração sexual conta com 19,03%, seguindo de violência
doméstica, violência física, situação de rua e conflito familiar com 58% dos atendimentos.
Destaque-se na tabela 1 que a violência sexual contra a criança e o adolescente no município
realizou mobilidade crescente no decorrer dos anos de 2009 e 2010, e os índices parciais de
2011, ainda não publicados oficialmente, revelam aumentos proporcionais ainda maiores.
Todos esses mecanismos de violência atingem em sua grande maioria crianças e adolescentes
em condições de pobreza, com perfil majoritário do sexo feminino, e com marcadores de
negritude e etnicidade, tudo isso marcado pela baixa participação dos diretamente afetados
(crianças e adolescentes), assim como de articulação das instituições, para a denúncia e a
prevenção contra esse tipo de violência. Cabe lembrar que o início da tentativa de
fortalecimento das instituições públicas e privadas que atuam com crianças e adolescentes no
município ocorreu com o processo de implementação do PAIR que, ainda no ano de 2009, nos
meses de outubro e novembro, teve a etapa de realização do Diagnóstico Rápido Participativo
(DRP), dentro do contexto do Projeto PAIR/Guarani, organizado pela Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos (SEJUDH) do governo do estado, numa parceria com o Instituto IPAS,
Prefeitura Municipal de Altamira e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR). No ano de 2011 o POL foi finalizado e depois aprovado em audiência
pública, mas sem a garantia de que as outras ações do PAIR (capacitação da rede, assessoria
especializada e monitoramento, entre outras) seriam realizadas, pois não haviam recursos no
município, e tampouco no governo estadual, para bancar as demais ações necessárias para
garantir a efetividade do PAIR em Altamira, razão pela qual o presente projeto vem reconhecer
as ações que já foram realizadas em torno da implementação do PAIR em Altamira e articular
as instituições e os recursos financeiros para a consecução das demais etapas ainda pendentes.
No Amapá existe uma rede de enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes
denominada “REDE ABRAÇA-ME”, constituída por 55 entidades de diversas esferas sociais,
cujos quais promovem encontros e deliberam sobre ações integradas entre os mesmos. A
SETUR participa desta rede desde 2009 e vem moldando suas atividades neste foco. Surgem
paralelamente ao turismo práticas anti-sociais, como a exploração sexual de crianças e
6
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adolescentes, sendo esta prática imoral crescente e comum em regiões fronteiriças e em
pequenas cidades com desenvolvimento emergente em decorrência de implantação de
grandes projetos particulares. Daí a importância de se criar uma campanha que promova o
enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico humano, contando
com a parceria dos membros da REDE ABRAÇA- ME, garantindo capilaridade e maximização
das chances de sucesso da campanha.
5.2 – PRODUTOS E INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SITE DO PAIR:
Produtos e Informações

Convênio - UF

056823/2010 AC (Proposta
SICONV)

1. Plano de Ação PAIR
2. Projeto PAIR Acre

SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO - AP

1. Projeto PAIR Amapá

093120006 AM

3. PAIR - Relatório - Violencia Sexual Contra Crianças e
Adolescentes
4. Plano de Ação PAIR
5. Projeto PAIR Amazonas
6. Projeto PAIR Manaus

SEJUDH PA

1. Plano de Ação PAIR

PROJETO APOENA RO

1. Projeto Apoena

SEMAS – Prefeitura de Porto
Velho

1.
2.

Plano Operativo Local de Porto Velho
Projeto PAIR Porto Velho

RR

1.

Plano de Ação PAIR

5.2 – PRODUTOS E INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO PAIR:
Produtos e Informações

Convênio - UF

- Projeto Básico

777205/2012 RR

RR(Boa Vista, Bomfim,
Caracaraí,
Pacaraima e
Rorainópolis)
777206/2012 AM

- DRP
- POL
- Relatórios de monitoramento das ações do POL
- Sistematização das Capacitações
- Relatórios das Assessorias Técnicas
- Projeto Básico
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AM(Anamã, Anori, Apuí,
Barcelos, Barreirinha, Boa
Vista do Ramos, Maués,
Manaus, São Gabriel da
Cachoeira, Tabatinga e
Presidente Figueiredo)

- DRP
- POL
- Relatórios de monitoramento das ações do POL
- Sistematização das Capacitações
- Relatórios das Assessorias Técnicas

PA
(Alenquer,
Altamira, - DRP
Ananindeua, Belém, Belterra,
- POL
Breves, Curralinho, Itaituba,
- Relatórios de monitoramento das ações do POL
Marabá, Marituba, Melgaço,
- Sistematização das Capacitações
Novo
Progresso,
Portel,
- Relatórios das Assessorias Técnicas
Rurópolis,
Salvaterra,
Santarém, Soure e Trairão)

RO (Guajará-Mirim,
Velho)

- DRP
- POL
Porto
- Relatórios de monitoramento das ações do POL
- Sistematização das Capacitações
- Relatórios das Assessorias Técnicas

RR (Boa Vista, Bomfim,
Caracaraí,
Pacaraima e
Rorainópolis)

- DRP
- POL
- Relatórios de monitoramento das ações do POL
- Sistematização das Capacitações
- Relatórios das Assessorias Técnicas

PA

Projeto Básico
- DRP
- POL
- Projeto Básico

AP
- Projeto Básico

Manaus/AM
6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA CIDADE E NA
REGIÃO:
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No Acre, a Universidade Federal do Acre/UFAC em parceria com o governo do Estado, através
da secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social/SEDSS iniciou em 2007, a
execução do Projeto “Expansão da Metodologia PAIR no Acre”, em 9 municípios: Brasileía,
Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Serra Madureira,
Porto Acre e Cruzeiro do Sul.
Foram realizadas as etapas do DRP, seminários para a Construção do POL e cursos de
capacitação em todos os municípios. O convênio com a SEDH encerrou-se em junho de 2009.
Para a realização das Assessorias Técnicas nos nove municípios, envolvidos, foi realizada,
previamente, uma reunião com os gestores desses municípios, a SEDSS e a UFAC, objetivando o
comprometimento ou reafirmando o assumido anteriormente, considerando que houve
mudança de gestão em alguns municípios. (Relatório Assessoria Técnica 2009)
No Amazonas o PAIR está implantado na Capital Manaus e nos Municípios de Presidente
Figueiredo, Barcelos e Tabatinga. Todos esses municípios tem o plano operativo local e suas
comissões locais do PAIR. Devido a troca de gestão Municipal / inicio de 2009, há necessidade
de se fazer articulação com novos mandatários; potencializar o sistema de garantia dos
direitos; atualizar o diagnóstico rápido e participativo; atualizar o plano operativo dos
municípios “Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e
Adolescente. Promover a capacitação (em fase de estruturação), Pacto com a Sociedade:
Realinhamento com os seus representantes, recomposição das Comissões Locais (Relatório
Assessoria Técnica 2009)
No Estado do Pará, foi finalizado a aplicação do diagnóstico e estava na fase da capacitação dos
atores na Rede. Seriam realizadas em cada município 5 oficinas temáticas em preparação para
o seminário de construção do Plano Operativo Local (POL). Em alguns municípios já estava
agendado o seminário. Nos municípios de Breves e Portel, região do Marajó, foram realizadas a
oficina de capacitação sobre Direitos Humanos E Protagonismo juvenil (Relatório Assessoria
Técnica 2009).
7 - ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS PELA SUPERVISORA REGIONAL:
Nesse processo é de suma importância restabelecer o que já foi realizado referente à
implementação do PAIR afim de tentar resgatar relatórios do DRPs, POLs, planejamento e
produtos das assessorias técnicas dos respectivos municípios agregando novos atores
estratégicos (Secretarias, Fóruns, Comissões, Representante de trabalhadores) envolvidos nas
ações de mobilização para a Copa 2014. Reforçar com os municípios a importância de
postarem os documentos referente ao andamento do projeto no portal do PAIR e deixar
definido quem ficará responsável por essa função.
8 – ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Com base da reunião realizada em Brasília com a Coordenação do PAIR Copa e com a
Secretaria de Direitos Humanos, temos o desafio de fortalecer o CMDCA com pessoas com
capacidade de desenvolver o processo localmente garantindo seguir com as ações a partir de
outubro sem a presença da Supervisão.
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Confirmar com a Secretaria de Direitos Humanos os atuais Projetos vigentes com as novas
datas para realização e cumprimento de suas ações.
9 – LISTAR TODOS OS DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
DO MARCO ZERO
Importante listar os projetos, relatórios técnicos, relatórios do DRPs, POLs, planejamento e
produtos das assessorias técnicas, dentre outros documentos que serviram de subsídio para
elaboração do relatório.
AC (Plano de Ação PAIR, Projeto PAIR), AP(Projeto PAIR), AM ( PAIR - Relatório - Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes, Plano de Ação PAIR, Projeto PAIR Amazonas, Projeto PAIR Manaus,
Instrumental Ações PAIR Copa), PA (Plano de Ação PAIR, Termo de Referência Universidade Federal do
Pará), RO (Plano Operativo Local de Porto Velho, Projeto PAIR Porto Velho), RR (Plano de Ação PAIR,
Instrumental Ações PAIR Copa)

Data:

11 de março de 2013

Responsável pelo Monitoramento:

Michelly Souza

10

