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1 – RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS
UF

Nº do
Convênio

Vigência

Instituição Responsável

Data de envio do último
relatório

RS

028174/2011 12/2012

SC

028005/2011 23/12/2011 Secretaria Municipal de 22/02/2013 (Relatório
23/03/2013 Assistência Social - Parcial das Atividades)
Joinville

PR

___

Secretaria da Justiça e 29/04/2013
dos Direitos Humanos SJDH

Secretaria de Estado da Não houve entrega de
Família
e relatórios
até
o
Desenvolvimento Social momento
– SEDS - Paraná

2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:

RS: 7 municípios (Porto Alegre, Chuí, Jaguarão, Santana do Livramento, Barra do Quaraí, São
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Borja e Uruguaiana).
PR: 2 municípios (Curitiba, Foz do Iguaçu)
3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA
METODOLOGIA DO PAIR:

Paraná (60 municípios): Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Amaporã, Anahy, Andirá,
Araucária, Assaí, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Bocaiuva do Sul, Campo
Largo, Cascavel, Catanduvas, Colombo, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Curitiba,
Curiúva, Diamante do Oeste, Doutor Camargo, Fazenda Rio Grande, Fênix, Guaíra, Honório
Serpa, Ibema, Ibiporã, Icaraíma, Iguatu, Inácio Martins, Irati, Itambaracá, Itambé, Jacarezinho,
Lapa, Londrina, Mandaguaçu, Mandaguari, Mangueirinha, Maringá, Matinhos, Medianeira,
Missal, Nova Santa Rosa, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Porecatu, Quatiguá,
Quatro Barras, Salgado, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do
Paraíso, São José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Toledo, Umuarama, Uraí.
Santa Catarina (3 municípios): Blumenau, Florianópolis, Chapecó.
Rio Grande do Sul (66 municípios): Agudo, Alecrim, Alto Alegre, Alvorada, Arroio dos Ratos,
Arroio Grande, Arvorezinha, Balneário Pinhal, Barão do Triunfo, Barracão, Cachoeirinha,
Caiçara, Camaquã, Campestre da Serra, Campinas do Sul, Canela, Canoas, Capão da Canoa,
Capitão, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Chuí, Cidreira, Cristal, Erechim, Erval Seco, Estância
Velha, Flores da Cunha, Gravataí, Guaíba, Itaara, Itaqui, Ivoti, Jóia, Lajeado, Maximiliano de
Almeida, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pontão, Portão, Porto Alegre,
Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Tereza, Santana do Livramento, Santiago, Santo
Ângelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Marcos, Sapiranga, Sarandi, Sinimbu, Tapera,
Tapes, Taquaruçu do Sul, Três Cachoeiras, Três Passos, Turuçu, Uruguaiana, Viamão, Vicente
Dutra, Vista Alegre.

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:
RS: Porto Alegre encontra-se em momento de articulação político-institucional, integrando
atividades municipais e estaduais e articulando se cronograma. O mês de março teve foco na
remobilização da rede e incremento no senso de urgência de suas atividades através do
Encontro Nacional do PAIR em Brasília. Enquanto que nos outros 12 municípios conveniados
encontram-se envolvidos no processo de licitações e contratação, não tendo começado suas
atividades.
SC: Joinville passa por um momento de prorrogação de seu convênio, tendo alcançado até
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então parcialmente a segunda etapa da metodologia (DRP), capacitando a equipe que irá
aplicar os formulários.
PR: Paraná encontra-se em um momento de rearticulação devido à realidade política do
Estado levando a uma adaptação em relação à aplicabilidade do Programa. As dificuldades
encontradas para adesão do Estado ao PAIR fizeram com que a abordagem política ocorresse,
prioritariamente, no nível municipal (Curitiba).
18/04/2013
Abril:
RS: Quanto à metodologia, Porto Alegre encontra-se no momento de Articulação PolíticoInstitucional, tendo ocorrido três reuniões do Comitê Municipal e três reuniões com as Redes
de Atendimento à Criança e ao Adolescente do município, tendo a participação de um total de
110 instituições nestes encontros.
Além disso, atividades com o foco no contexto de megaeventos vem sendo desenvolvidas,
como o curso “Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Contexto
dos Megaeventos Esportivos”, as ações de proteção em algumas das Redes de Atendimento à
Criança e ao Adolescente através de Seminários de Mobilização e o monitoramento ativo das
situações de violações de direitos tem sido desenvolvidos na cidade. Além disso, foram
agendadas reuniões com o Ministério Público.
SC: Joinville passa por um momento de prorrogação de seu convênio, tendo alcançado até
então parcialmente a segunda etapa da metodologia (DRP), capacitando a equipe que irá
aplicar os formulários.
PR: Curitiba permanece no processo de diálogo com a SDH/PR para formalização de um futuro
convênio. No entanto, a rede local vem desenvolvendo atividades sobre a temática, como uma
audiência pública sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes
durante a copa do mundo, que acontecerá dia 15 de maio.
14/05/2013
Maio:
RS: O PAIR Copa/Expansão, no Rio Grande do Sul, passa por um momento de mobilização de
seus municípios do interior, para que as atividades vinculadas à metodologia (para além da
primeira etapa) tenham seu começo em breve. Em quanto que o PAIR Mercosul, encaminha-se
para o seu final, trazendo marcos importantes.
SC: Joinville teve, em maio, a prorrogação de seu convênio firmada, permanecendo com a sua
equipe capacitada para a implementação do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP).
PR: Curitiba continua mobilizada quanto ao processo de convênio para a implementação da
metodologia no município, porém esse ainda não foi firmado. Enquanto isso, atividades sobre a
temática na semana de 18 de maio foram realizadas.
13/06/2013
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Junho:
RS: O Seminário Final do PAIR Mercosul, ocorrido nos dias 10 e 11 de junho, contou com a
presença de representantes dos seis municípios fronteiriços do estado que participaram da
implementação da metodologia PAIR, além da presença de gestores estaduais no evento,
proporcionando um momento de articulação e mobilização entre estado e municípios. O
evento culminou com a proposta da SDH/PR de incorporar as seis cidades nas atividades do
PAIR Copa/Expansão.
SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos
feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no
município de Joinville quanto a implementação do PAIR.
PR: Paraná também contou com a presença de seus representantes no Seminário Final do
PAIR Mercosul. O encontro se mostrou muito positivo quanto à troca de experiências e o
conhecimento de outras realidades. Em relação ao PAIR Copa, Curitiba ainda encontra-se em
processo de criação da proposta de convênio com a SDH/PR, que em junho, também
possibilitou a participação de Foz do Iguaçu (município contemplado diretamente até então,
apenas pelo PAIR Mercosul) nas atividades atuais do Programa.
10/07/2013
Julho:
RS: Novas estratégias para a implementação do PAIR foram pensadas em julho no Rio Grande
do Sul, culminando em um momento de rearticulação dos gestores estaduais e possíveis
instituições executoras do programa nas realidades locais. Estima-se que as atividades do PAIR
Fronteiras terão início em setembro deste ano e o PAIR Expansão retomará suas atividades até
o fim de 2013. Quanto ao PAIR Copa, aguarda-se abertura de edital no qual será definida a
entidade executora do mesmo.
SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos
feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no
município de Joinville quanto a implementação do PAIR.
PR: Curitiba ainda encontra-se em processo de criação da proposta de convênio com a
SDH/PR, todavia a dificuldade em obter respostas aos contatos realizados pela supervisão do
programa impedem de identificar a situação atual dos trabalhos.
19/08/2013
Agosto:
RS: O mês de agosto, no Rio Grande do Sul, foi marcado pela articulação dos gestores estaduais
e a entidade executora do programa nas modalidades PAIR Fronteiras e Expansão, FURG
(Universidade Federal do Rio Grande), culminando na definição do dia 26 de setembro para a
realização de evento de articulação com as realidades locais.
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SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos
feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no
município de Joinville quanto a implementação do PAIR.
PR: No mês de agosto, Curitiba e Foz do Iguaçu entregaram à SDH/PR suas propostas de
convênio para o PAIR Copa e PAIR Fronteiras respectivamente, as quais se encontram
atualmente sob análise da Secretaria em questão.
16/09/2013
Setembro:
RS: O Rio Grande do Sul encontra-se em um momento de estruturação. A gestão estadual
reorganiza-se para receber a visita de supervisão do PAIR sul e hospedar um evento com
presença de representantes das realidades locais dos municípios conveniados.
SC: Pela ausência dos relatórios mensais de monitoramento e pela não resposta aos contatos
feitos pela Escola de Conselhos e SDH/PR, não é possível informar a situação atual no
município de Joinville quanto a implementação do PAIR.
PR: Curitiba finalizou, no mês de setembro, sua proposta de convênio que encontra-se
atualmente sob análise da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A
finalização do termo de referência ocorreu durante a visita da Supervisora PAIR Sul ao
município nos dias 26 e 27 de setembro. O termo de referência de Foz do Iguaçu passa por
seus ajustes finais antes do encaminhamento a SDH/PR.
16/10/2013

5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS
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
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contemplada.
Convênio - UF
RS - 028174/2011

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
realizado
realizado
realizado
realizado
realizado
realizado

SC

Parcialmente Parcialmente
realizado
realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não
realizado

PR

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
realizado
realizado
realizado
realizado
realizado
realizado

RS: 13 (Porto Alegre, Canoas, Viamão, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Lajeado, Gramado, Gravataí,
Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria e Santa Rosa)
SC: 1 (Joinville)
PR: 2 (Curitiba, Foz do Iguaçu)

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:
RS: No Rio Grande do Sul, em 16/10/2012, foi realizada uma reunião com gestores,
conselheiros e Universidades para desencadear o processo de implementação do programa.
Participaram 30 pessoas, de 14 instituições e seis municípios.
A articulação desenvolvida em março, através do Encontro Nacional, foi fundamental para a
evolução do Programa. A relação Estado-Porto Alegre foi afinada levando a uma melhor
relação entre gestores municipais e estaduais. O Encontro trouxe um senso de urgência aos
gestores que não estava tão fortemente presente até então, além da necessidade de
rearticulação com os gestores atuais dos demais municípios conveniados.
SC: Tem-se como resultado alcançado no mês de abril a oficialização da prorrogação do
convênio com o município de Joinville, trazendo maiores possibilidades de atividades e
resultados a serem alcançados.
PR: O Encontro Nacional possibilitou a rearticulação com o Estado do Paraná e,
principalmente, com o município de Curitiba, fazendo com que os participantes do evento
tomassem consciência da situação atual e se envolvendo mais com o Programa, mobilizando
efetivamente a rede.
18/04/2013
Abril:
RS: No dia 03 de abril finalizou a turma do curso de disseminação do PAIR com foco na região
sul, desenvolvido através do Projeto de Disseminação da Metodologia do PAIR, do Instituto
Aliança, através do Ensino à Distância (EaD). A finalização do curso contou com o “Encontro
presencial do Curso Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – Teoria e Prática para o
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Enfrentamento”, tendo a presença de autoridades e alunos do curso EaD e mobilizando a rede
de muitos municípios do estado.
Além disso, em abril, foram agrupados todos os produtos desenvolvidos no Rio Grande do Sul
ao longo da implementação do Programa, estando agora disponíveis no Portal do PAIR
(http://pair.ledes.net/).
SC: Tem-se como resultado alcançado no mês de abril a oficialização da prorrogação do
convênio com o município de Joinville, trazendo maiores possibilidades de atividades e
resultados a serem alcançados.
PR: No dia 03 de abril finalizou a turma do curso de disseminação do PAIR com foco na região
sul, desenvolvido através do Projeto de Disseminação da Metodologia do PAIR, do Instituto
Aliança, através do Ensino à Distância (EaD). A finalização do curso contou com o “Encontro
presencial do Curso Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – Teoria e Prática para o
Enfrentamento”, tendo a presença de autoridades e alunos do curso EaD e mobilizando a rede
de muitos municípios do estado. O evento foi seguido por um breve momento de articulação
quanto a construção da proposta de projeto a ser elaborado pela prefeitura de Curitiba, sendo
ali agendadas reuniões do grupo responsável.
Quanto aos produtos do PAIR no estado, todos, tanto de Curitiba quando do PAIR Mercosul,
encontram-se no Portal.
14/05/2013
Maio:
RS: Quanto ao PAIR Copa/Expansão, encontra-se como resultado uma articulação mais efetiva
na relação Estado-Municípios culminando no agendamento de uma visita de supervisão em
Porto Alegre com a esperada presença de todos os municípios conveniados. Já em relação ao
PAIR Mercosul, destacam-se as atividades dos Comitês Binacionais como a I Semana
Binacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do município de
Santana do Livramento.
SC: Foi formalizada, em maio, a prorrogação do convênio da SDH/PR com o município de
Joinville, possibilitando um maior prazo para a realização das atividades relacionadas à
metodologia.
PR: Em Curitiba, os representantes mostram seu interesse na proposta, mantendo seu
interesse e o consequente contato com a SDH/PR para finalização do convênio com o
município.
13/06/2013
Junho:
RS: Nos dias 10 e 11 de junho ocorreu, em Montevidéu (Uruguai) o Seminário de finalização do
PAIR Mercosul em Montevidéu; a troca de relatos e o evento como um todo se desenvolveu de
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forma enriquecedora para todos os presentes. Como próximo passo das atividades, a SDH/PR
possibilitou a inclusão dos seis municípios de fronteira contemplados no PAIR Mercosul (Chuí,
Jaguarão, Santana do Livramento, Barra do Quarai, Uruguaiana e São Borja) nas atividades do
PAIR Copa/Expansão.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos
resultados alcançados por Joinville.
PR: Nos dias 10 e 11 de junho ocorreu, em Montevidéu (Uruguai) o Seminário de finalização
do PAIR Mercosul em Montevidéu; a troca de relatos e o evento como um todo se desenvolveu
de forma enriquecedora para todos os presentes. Como próximo passo das atividades, a
SDH/PR possibilitou a inclusão do município de Foz do Iguaçu, contemplados no PAIR
Mercosul, nas atividades do PAIR Copa.
10/07/2013
Julho:
RS: O momento de rearticulação e reorganização de suas atividades em que o Rio Grande do
Sul se encontra em relação ao PAIR trouxe às suas atividades um novo cronograma que
dinamiza os seus processos e torna os resultados em longo prazo mais visíveis.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos
resultados alcançados por Joinville.
PR: Não houve resposta aos contatos realizados pela supervisão PAIR no mês de julho, o que
dificulta um acompanhamento mais pormenorizado do desenvolvimento da proposta de
convênio, das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos resultados alcançados por
Curitiba.
19/08/2013
Agosto:
RS: Como resultado do momento atual de reorganização do Rio Grande do Sul encontramos a
definição da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) como entidade executora do PAIR
Fronteiras e Expansão no estado. A instituição se fará presente no evento organizado pelos
gestores estaduais no dia 26 de setembro que terá o intuito de mobilização das realidades
locais conveniadas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos
resultados alcançados por Joinville.
PR: Foi entregue, no mês de agosto, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República as proposta de convênio dos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu. Os termos de
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referência encontram-se atualmente sob análise da SDH/PR.
16/09/2013
Setembro:
RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos
resultados alcançados pelos municípios do Rio Grande do Sul.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas e do reconhecimento dos
resultados alcançados por Joinville.
PR: Como principal resultado alcançado por Curitiba no mês de setembro, temos a entrega do
termo de referência para a criação do convênio com a SDH/PR e a consequente implementação
do PAIR Copa no município.
16/10/2013

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO
MONITORAMENTO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)

Março:
RS: Em seu último Relatório Parcial de Atividades, o município de Porto Alegre justifica seu
atraso na implementação do Programa pela demora do depósito da contrapartida do
proponente. Além disso, não entrega do relatório mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de
Conselhos dificultou o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado. A
demora no processo de licitações e contratações retardou a realização das atividades nos
municípios.
SC: A não entrega do relatório mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de Conselhos dificultou
o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado. Em Relatório Parcial das
Atividades direcionado à SDH/PR em 22/02/2013, encontram-se como principais
dificuldades: início da implantação adiado por ser ano eleitoral; dificuldades em acessar o site
do PAIR, através de login e senha, resultando na não publicação dos produtos desenvolvidos; e
a não emissão do empenho para realização da segunda etapa devido ao período de transição
de gestão e da necessidade de fechamento contábil do ano de 2012. Em outro momento, no
documento, encontra-se o recesso de fim de ano e férias escolares como motivo protelador da
segunda etapa que teria início após a reunião de 05/12/2012. A não entrega do relatório
mensal estipulado pela SDH/PR e Escola de Conselhos e da proposta de convênio à supervisão
dificultou o monitoramento e avaliação das atividades realizadas no Estado.
PR: A não entrega da proposta de convênio na data estipulada pela SDH/PR e Escola de
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Conselhos dificultou a realização de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.
18/04/2013
Abril:
RS: Somente recebemos relatório de atividades por parte da prefeitura de Porto Alegre, o que
dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas. Acentua-se
a dificuldade no que diz respeito a acompanhar a execução das ações nos demais municípios
envolvidos.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de abril, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização
de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.
14/05/2013
Maio:
RS: Evidencia-se a necessidade de viabilizar uma comunicação mais fluida entre o estado e os
municípios envolvidos no projeto, inclusive pelo fato de que é há dois focos estratégicos e
prioritários, quais sejam a copa e a fronteira. Não recebemos o relatório de atividades do mês
de maio, o que dificulta um acompanhamento mais pormenorizado das atividades
desenvolvidas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de maio, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização
de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.
13/06/2013
Junho:
RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de junho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização
de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.
10/07/2013
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Julho:
RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de julho, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: A não finalização da proposta de projeto e formalização da parceria dificultou a realização
de possíveis atividades e o seu devido monitoramento.
19/08/2013
Agosto:
RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de agosto, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: A falta de retorno pelos representantes locais aos contatos realizados pela Supervisão
PAIR Sul dificultou a identificação das atividades realizadas no mês de agosto e o seu devido
monitoramento.
16/09/2013
Setembro:
RS: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
SC: Não recebemos o relatório de atividades do mês de setembro, o que dificulta um
acompanhamento mais pormenorizado das atividades desenvolvidas.
PR: Como pequeno empecilho, encontramos a dificuldade na definição da data para supervisão
com foco no auxílio para a finalização do termo de referência de Foz do Iguaçu.
16/10/2013
Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas
pelas instituições conveniadas.

Data:

16/10/2013

Responsável pelo Monitoramento:

Luiza Santos Ferreira
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