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1 – RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS
UF

Nº do
Convênio

Vigência

Instituição Responsável

Data de envio do último
relatório

AM

777206/2012

30/06/14

Secretaria de Estado da
Assistência
Social
e
Cidadania

25/09/2013

RR

777205/2012

05/06/14

Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem Estar
Social – SETRABES

11/11/2013

AC

750583/2010

30/08/13

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento
para
Segurança Social - SEDSS

10/10/2013

AP

737115/2010

29/12/13

Secretaria de Estado do
Turismo - SETUR

26/06/2013

MT

776683/2012

28/06/14

Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos

13/11/2013

GO

756685/2011

21/12/13

Secretaria de Cidadania e
Trabalho

07/11/2013
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2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:
Região Norte
AC – 13 municípios (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 – 7 municípios (Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande,
Santana, Serra do Navio)
AM – 11 municípios (Anamã, Anori, Apuí, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manaus,
São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Presidente Figueiredo)
PA– 18 municípios(Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Belterra, Breves, Curralinho, Itaituba,
Marabá, Marituba, Melgaço, Novo Progresso, Portel, Rurópolis, Salvaterra, Santarém, Soure e Trairão)
RO– 2 municípios (Guajará-Mirim, Porto Velho)
RR– 5 municípios (Boa Vista, Bomfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis)
Região Centro-Oeste
DF (Brasília)
GO – 94 municípios (Abadiânia, Acreúna, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alvorada do Norte,
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonfinópolis, Cachoeira Alta,
Caçu, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Catalão, Ceres, Cidade de
Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Corumbaíba, Cristalina, Crixás, Edealina, Formosa,
Goianápolis, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Guapó, Hidrolândia, Hidrolina, Inaciolândia, Inhumas,
Ipameri, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia,
Maurilândia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Nerópolis, Niquelândia,
Nova América, Nova Veneza, Novo Gama, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Petrolina de
Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Planaltina, Porangatu, Portelândia, Posse,
Professor Jamil, Quirinópolis, Rialma, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Helena de
Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio do
Descoberto, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Simão, Senador Canedo,
Serranópolis, Silvânia, Sítio d'Abadia, Teresópolis de Goiás, Trindade, Uruaçu, Uruana, Valparaíso de
Goiás)
MT – 6 municípios (Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta)
MS – 12 municípios(Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Corumbá,
Dourados, Ladário, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Três Lagoas)

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA
METODOLOGIA DO PAIR:
Região Norte
AM–12 municípios(Autazes, Caruari, Careiro, Coari, Iranduba, Fonte Boa, Manacapuru, Parintins, Rio
Preto da Eva, Tefé, Tonantins e Urucará)
PA– 2 municípios(Monte Dourado, Parauapebas)
TO–1 município (Palmas)
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Região Centro-Oeste
DF – 17 Regiões Administrativas (Aguas Claras, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará,
Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São
Sebastião, Sobradinho e Taguatinga)
MS – 23 municípios (Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bodoquena,
Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda,
Mundo Novo, Nova Andradina, Paranhos, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas,
Sidrolândia)
MT – 9 municípios (Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Guiratinga, Jaciara, Primavera do Leste, Sinop,
Tangará da Serra, Várzea Grande)

4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
Março:
Na Região Norte o Projeto da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania do AM, firmado
em dezembro de 2012, visa 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 turísticos (Barcelos, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Tabatinga, São Gabriel
da Cachoeira e Presidente Figueiredo), porém estão aguardando a liberação do recurso para iniciar as
ações para a execução do Projeto.
Na Região Centro-Oeste, o projeto da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, firmado em
dezembro de 2012, tem como objetivo implantar o Programa de Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento a Violência Sexual PAIR em 06 (seis) municípios (Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres,
Poconé, Nobres e Alta Floresta) do Estado de Mato Grosso.
O recurso destinado para o desenvolvimento do projeto foi repassado para o conveniente no final de
março/2013. Algumas ações foram realizadas e outras estão programadas:
Ações realizadas:
•
Reunião de articulação em Várzea Grande realizada com a presença dos Gestores municipais e
Vice-prefeito;
•
Reunião de articulação em Cuiabá realizada no dia 02 de abril, com a presença dos Gestores
municipais e Secretário Adjunto de Direitos Humanos.
Ações Programadas:
•
Em abril, vai acontecer a reunião de articulação político institucional em Cáceres, Poconé e
Nobres;
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•
Nos dias 13 e 14 de maio acontecerá um encontro de rearticulação do PAIR na região de Alta
Floresta;
•

Apresentar o projeto ao CEAS, CEDECA e Conselhos Municipais

•

Articular reunião com a SECOPA, com a finalidade de apresentar o PAIR e integrar as ações.
Em 10/04/2013

Abril:
Região Norte
O Projeto do Amazonas ainda não iniciou a execução de suas ações, pois até o momento o recurso do
referido convênio não foi repassado. Neste caso, foi realizada reunião com o Comitê Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e feitos ajustes no cronograma de
execução do projeto, dado que nesses 05 primeiros meses não foi possível efetivar ações do convênio.
O Projeto de Roraima está na fase inicial. Foram realizadas as reuniões para articulação políticoinstitucional, onde participaram os Gestores da Assistência Social. É preciso, no entanto, fortalecer a
articulação intersetorial com outros atores estratégicos como: demais secretarias de governo, sistema
de justiça e sociedade civil.
Região Centro-Oeste
ASecretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás está responsável pela implementação do PAIR por meio
dos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), promovendo o fortalecimento
das Redes Locais de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de 41
municípios do Estado de Goiás que implantaram CREAS, pela Expansão dos Serviços Socioassistenciais
de 2010. A proposta deste projeto pauta-se nos bons resultados obtidos pelo projeto “Tecendo Redes e
Construindo Saberes”, executado no período de 2008 a 2010, para disseminação da metodologia do
PAIR a 54 municípios do Estado de Goiás que já possuíam CREAS”. As providências para realização das
atividades previstas no projeto reiniciaram-se em março do corrente ano, após aprovação da
prorrogação do projeto, com reuniões e reabertura de processos para de aquisição dos serviços
previstos.
Em Mato Grosso, a previsão de reunião de articulação político-institucional em Cáceres, Poconé e
Nobres foi alterada para Junho. Na região de Alta Floresta está mantida a agenda nos dias 13 e 14 de
maio para um encontro de rearticulação.
Em 10/05/2013
Maio:
Região Norte
Conforme informação repassada pelo PNEVSCA, o recurso do projeto do Amazonas foi disponibilizado
para o parceiro na primeira semana do mês de junho/2013.
Abaixo algumas ações listadas sobre o andamento da execução do projeto de Roraima.
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AÇÃO
Reunião com a Comissão
Permanente de Licitação
Reunião com a Fundação
AJURI, para apresentação da
Proposta de Trabalho –
Consultor / Pesquisador
Reunião com Gestores do
Departamento de Proteção
Social Especial / DPSE,
Técnicos da Divisão de Ações
de Média Complexidade /
DPSE e Secretária Adjunta da
SETRABES.
Reunião com a Empresa de
Fornecimento
de
Alimentação,
para
a
apresentação da proposta de
trabalho.
Tramitação dos Processos
para aquisição de material
permanente,
informática,
consumo e reprografia.
Reunião com os integrantes
da Comissão do Processo
Seletivo para Facilitadores e
Protagonistas Juvenis.

DATA DE
REALIZAÇÃO
01/05

SITUAÇÃO
Fase de Decisões de Contratação

01/05

Possível contratada (Pessoa Jurídica).
Fase de Decisões de Contratação

27/05

28/05

Fase de Apresentação do Projeto aos Gestores
Estaduais;
Delegação de Competência para a Realização de
Processo
Seletivo Simplificado;
Formação da Comissão do Processo Seletivo;
Reformulação do Projeto com remanejamento de
recursos.
Fase de Decisões de Contratação.

05/06

Fase licitatória

05/06

Reavaliação do Processo com sugestões de novas
possibilidades de contratação.

Região Centro-Oeste
No estado de Mato Grosso foi realizada a primeira visita técnica no dia 29 de maio, com o objetivo
deacompanhar a implementação das ações formalizadas com os parceiros e potencializar as ações
locais para o fortalecimento do processo de implementação do PAIR. Participaram do encontro
representantes da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos –SEJUDH, Secretaria de Assistência Social
de Cuiabá, Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, Secretaria de Ação Social de Cáceres,
Secretaria de Saúde de Nova Bandeirantes, CEDECA, CETRAP - Comitê Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso.
Foi realizada reunião com o município de Poconé em 07 de junho para apresentação do Projeto
PAIR/COPA 2014. E no dia 28 de junho acontecerá reunião em Cuiabá, com a participação de todos
municípios para compor a Comissão Gestora.
A articulação com a SECOPA ainda não aconteceu. Foi enviado ofício por parte do CEDECA, porém não
receberam retorno. A UFMT assumiu a responsabilidade por buscar articular uma agenda com a
SECOPA.
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O CEDECA está organizando visitas nas cidades que sediarão a Copa das Confederações para
acompanhar as ações dos Conselhos Tutelares. A primeira visita está programada para acontecer no
jogo entre México e Itália no dia 16 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
No que se refere as ações do projeto de Goiás,identificam-se dificuldades na continuidade do DRP
devido a mudança de Gestores Municipais de Assistência Social e equipes dos Centros de Referência
Especializados de Assistência Social – CREAS, pois esses são os responsáveis por operacionalizar o
diagnóstico nos municípios.
A Campanha 18 de Maio não aconteceu por questões operacionais e burocráticas. O Pregão Presencial
aconteceu no dia 15/05/2013, não sendo possível a empresa ganhadora produzir o material para
encaminhar para os municípios em tempo hábil. Redefinida a atividade junto com o PNEVSCA, a
campanha serádesenvolvida por ocasião do dia da criança.
Está programadapara dia 19 de junho uma reunião com a Secretaria de Cidadania e Trabalho do Estado
de Goiáscom a finalidade de pensar estratégias para avançar na execução do projeto.
Em 10/06/2013
Junho:
Região Norte
Quanto ao projeto do Amazonas, o recurso foi repassado para o parceiro na primeira semana do mês
de junho/2013, e com isso foi feita alteração no cronograma de execução das ações,ficando previsto
para o mês de julho/2013 o início da execução do referido projeto.
No Acre, a execução do projeto Proteger/PAIR está integrada as ações de fortalecimento de proteção
de crianças e adolescentes, juntamente com a Agenda Criança Amazônia (UNICEF) e Escola que Protege
(UFAC).
Atualmente 10 (dez) dos 22 municípios já se encontram com a Metodologia de Enfrentamento à
Violência Sexual contra crianças e adolescentes constituídas e seus Planos Operativos Locais em fase de
Revisão/adequação, ainda que passandopor um processo de fortalecimento das articulações
interinstitucionais.
Entre as fragilidades a serem superadas destacam-se a falta de recursos financeiros e humanos
qualificados, a falta de articulação social, o pouco envolvimento das instâncias sociais do poder público
e a mobilização e engajamento dos movimentos sociais.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social com objetivo de fortalecer as ações de
enfrentamento à violência sexual assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Coordenaria da
Infância e Juventude através do Ministério Público do Acre e o Núcleo de Estudos da Criança e
Adolescente /NUECA/Universidade Federal do Acre.
No mês de Março, a equipe técnica do Departamento da Proteção Social Especial, através da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social, realizou visitas e reuniões institucionais aos três municípios de
BR 364 com os prefeitos, secretários de assistência social, saúde, educação, presidentes do CMDCA e
mídia local com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho do projeto e promover a mobilização
das forças locais para a sua necessária sensibilização em torno da problemática.
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O lançamento do projeto proteger no município de Tarauacá localizado na BR 364 aconteceu em
17/04/2013 no auditório da CEDUP com a presença do Prefeito, Promotor de Justiça, Secretaria Geral
da Coordenadoria da Infância e Juventude, Presidente do CMDCA, SEDS, vereadores, presidente do
conselho tutelar, Núcleo estadual de educação, conselheiros, enfermeiros, técnicos do Cras e Creas,
representantes da sociedade civil, mídia local , jovens do programa ProjovemAdolescente e
representações religiosas. Na oportunidade foram mobilizados todos a participarem do seminário
municipal.
Considerando a participação da população, dos movimentos sociais,dos Vereadores e representantes
das políticas públicas como fundamental para qualificar os instrumentos normativos e o
funcionamento dos mecanismos de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes,
realizou-se o seminário municipal do município de Tarauacá nos dias 06, 07 e 08 de Maio no auditório
da CEDUP. Estiveram presentes 60 (sessenta) pessoas, dentre elas, autoridades locais, representações 3
dos poderes(legislativo, judiciário e executivo), contemplando os 6 eixos do plano. Durante a execução
do seminário foi repassado o resultado do DRP, e realizada uma sondagem sobre o nível de
conhecimento dos participantes sobre a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.
Nos dias 23,24 e 25 de Abril, foi realizado o lançamento do projeto no município de Manoel Urbano. Foi
realizado o Seminário Municipal, o qual contou com a participação de 60 pessoas, entre elas, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria Geral da Coordenadoria da Infância e Juventude,
Promotoria de Justiça, Prefeito, Vereadores , presidente do CMDCA, conselheiros locais , técnicos dos
CRAS e CREAS, representantes religiosos, agentes de saúde, presidente de bairro, representantes
indígenas,segurança pública, secretários municipais das áreas da saúde, educação e assistência social e
jovens do programa Projovem. No decorrer da apresentação do Projeto foi exposto aos participantes
os resultados dos DRPse sua relevância para proporcionar o geoprocessamento dos locais
referenciados como espaço de ocorrência da violência contra criança e adolescentes no município.
No município de Feijó, o lançamento do projeto foi realizado em 18/04/2013, participaram cerca de
70 (setenta) pessoas, entre elas, Prefeito, Secretaria de Assistência Social, presidente do CMDCA,
conselheiros do CMDCA, conselheiros tutelares, secretários municipais de educação, saúde ,meio
ambiente, agentes de saúde do programa PSF, enfermeiros, técnicos dos Cras e Creas, representantes
religiosos, segurança pública, mídia local, adolescentes do programa ProjovemAdolescente. Durante a
apresentação do projeto foi exposto aos participantes à importância da atuação conjunta da rede de
proteção de crianças e adolescentes para o enfrentamento da violação de seus direitos.
Nos dias 08, 09 e 10 de Maio realizou-se o Seminário no município de Feijó com a participação de 80
(oitenta) pessoas, entre elas, Prefeito, Secretaria Municipal de Assistência Social, Coordenadoria da
Infância e Juventude, Promotor de Justiça, Delegado de Policia, Comandante da Policia Militar,
secretários municipais de Educação e Saúde,professores, diretores de escolas, técnicos dos Cras e
Creas, conselheiros tutelares, conselheiros do CMDCA, presidente do CMDCA, agentes de saúde e
enfermeiros. No Seminário Municipal foram expostos aos participantes os resultados do DRP, onde os
participantes conheceram as características locais. Construíram o POL e constituiu-se aa Comissão
Intersetorial de acompanhamento do PAIR e do POL.
Durante a realização dos seminários foi observado pelas equipes técnica da SEDS e demais parceiros as
dificuldades dos técnicos dos CRAS e CREAS emrealizar os referidos encaminhamentos dos casos de
violência para as outras instituições que compõem o Sistema de Garantias de Direitos e também pela
inexistência de um fluxo de encaminhamentos as vitimas de violência.Outro ponto a ressaltar é o
número reduzido de técnicos (assistentes sociais, psicólogos)nos municípios.Tais questões necessitam
ser superadas urgentemente.
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Tendo em vista que os seminários são espaços de construção coletiva de um saber, de análise da
realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, de exercício concreto dos direitos. A
atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de situaçõesconcretas através da análise
de acontecimentos, a leitura e discussão dos slides e vídeos, a realização de debates, estudos de caso,
dentre outros, foram elementos presentes na metodologia do seminário, bem como dos trabalhos em
grupo de elaboração do Plano Operativo Local.
No que se refere àconstituição da Comissão Intersetorial nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e
Tarauacá foi composta pelos representantes das diversas áreas técnicas da saúde, educação, assistência
social, segurança pública, representação indígena, conselheiros e presidente do CMDCA contemplando
os seis eixos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Na ocasião foi repassado a
importância do papel da Comissão para o monitoramento da execução do POL. As comissões foram
compostas e decretadas em portarias municipais.
A próxima etapa a ser executada pelo Projeto Proteger é das capacitações, prevista para o mês de julho.

Com relação à execução do projeto do Amapá, cabeenfatizar queo m e s m o ficouparadop o r m aisde
umanoedevidoà s eleiçõesmunicipais,houvealgumas mudançasde gestores naspastasafins. A
execuçãorealmenteinicioua partirdo mêsde maio de 2013.Como osprazosestavamse esgotando,iniciouse oscontatoscoma Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social - SIMS eREDEABRAÇAMEparadarcontinuidadeeacelerar a execução do referido Projeto. A SIMS atendeu à solicitação de apoio
disponibilizando Assistente Social, Sociólogo e Psicólogo para auxiliar na execução do projeto.
Foi realizada reunião para sensibilização com a Rede ABRAÇA-ME,esclarecendo a importância da
participação deles nesse processo, e hoje a execução das ações conta com o apoio total da REDE.
As reuniões deArticulaçãoPolítico-institucional foram realizadas em 06(seis) municípios(Oiapoque,
Serra
doNavio,
Portogrande,
PedraBranca
doAmapari,Macapá
e
Santana),nãosendorealizadanomunicípiodeLaranjaldoJarí.
Mediante a formalizaçãoeorganização do projeto,foi criado:
• ComitêGestor: SecretariaEstadualdeTurismo, Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização
Social;
• Grupo Técnico: Prodetur-AP/SETURe SIMS.
Em 05/03/2013 foi aprovado aditivo de prorrogação do convênio, ficando sua vigência até
29/12/2013. Com a nova gestão, algumas dificuldades vem sendo enfrentadas, dentre as quais, o
registro deficiente do andamento das ações (histórico) e a realização de processos licitatórios.
Região Centro-Oeste
Referente ao projeto da SEJUDH-MT temos os seguintes encaminhamentos:
•
Realizada reunião no dia 04 de julho de 2013 às 08:30 em Cuiabá, para a participação de todos
municípios propostos no projeto para articular a composição do Grupo Gestor do PAIR/COPA2014 em
Mato Grosso;
•
Agendada para dia 19 de julho posse do membros indicados para compor grupo gestor para
discutirem os primeiros encaminhamentos;
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•
Agendar visita com a Prefeitura Municipal de Nobres, para apresentação do Projeto
PAIR/COPA2014;
•
Aguardando resposta do município de Cáceres para agendar reunião ampla com a Prefeitura
Municipal de Cáceres, com a participação de todas instituições envolvidas no projeto (conselho
municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, conselho tutelar, gestores municipais).
Em Goiás foi realizada visita técnica da Escola de Conselhos/UFMS e SDH/PR, em 19 de junho, com a
equipe da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho –SECT.Como encaminhamento, definiu-se a
reestruturação do projeto, na meta de articulação político-institucional, envolvendo os 41 municípios
previsto no projeto, para que o estado possa apoiar tecnicamente os profissionais que realizarão o DRP
em cada cidade. Ressaltou-se a importânciada SECT buscar parceiros que atuam no enfrentamento da
violência sexual contra crianças e adolescentes, com o objetivo de fortalecer o trabalho em rede, a
exemplo da reunião realizada com a Secretaria Municipal da Saúde.Ficou marcado para o dia 13 de
agosto a realização de um encontro de articulação como representantes dos municípios envolvidos,
além de outros 12 municípios que não fazem parte do projeto, mas que são estratégicas, por serem
cidades turísticas que apresentam alto índice de violência sexual infantojuvenil. Esse reforço da
articulação político-intitucional será de responsabilidade da SECT, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde. Com a contratação do profissional responsável por realizar os seminários locais e
com a finalização dos DRPs, será possível iniciar a meta 3.
Em 11/07/2013
Julho:
Região Norte
Referente ao Projeto do Amazonas estão em processo de compra das passagens para os
representantes dos municípios envolvidos no projeto participarem da reunião de Articulação prevista
para o mês de setembro/2013.
Sobre o projeto deRoraimafoi solicitado a Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR o remanejamento
de recursos dentro do Termo de Referência do referido Convênio tendo em vista as dificuldades na
contratação de alguns serviços por estarem abaixo dos valores atuais de mercado. Estão aguardando o
retorno da SDH/PR para que possam dar continuidade as ações previstas no referido convênio, após
autorizado o remanejamento, será feito alteração na proposta de forma a torná-la executável.
Região Centro-Oeste
Em Goiás, por solicitação da SES/GO a data para realização do Encontro de Articulação foi adiada para
29 de agosto do corrente ano. Segundo informações do Coordenador do PNEVSCA, Joseleno Santos, não
será possível mudar a data para outubro/2013 para realização da Campanha 18 de Maio, conforme
havia sido sugerido, a SECT deve aguardar se o projeto será prorrogado para o ano de 2014 para que as
metas 2, 3, 4, 5 e 6 sejam executadas.
Em Mato Grosso será realizada reunião ampla, nos dias 15 e 16 de agosto, nos município de Várzea
Grande e Cuiabá, para articulação da rede de atendimento as crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, com a participação do Coordenador Fernando Luz e do Ministério Público para
esclarecer a criação do Comitê Estadual Interinstitucional Permanente de Estratégias em Defesa da
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Proteção Integral dos Direitos da Criança e Adolescentes.

Em 13/08/2013
Agosto:
Região Centro-Oeste
Referente as ações do projeto de MT, a primeira etapa de Articulação Política Institucional com os
municípios envolvidos já foi concluída e, será realizado, no início do mês de setembro/2013, o pregão
para contratação dos pesquisadores para aplicação do DRP, coordenador e estagiários.
Em Goiás,foi realizado no dia 29/08/13 o encontro para“Capacitação de Articulação Políticoinstitucional para Elaboração/Avaliação do Diagnóstico Rápido Participativo”, cumprindo a Meta 1 do
referido Projeto. Foi enviado um Ofício a cada Gestor Municipal com o objetivo de reafirmar o
comprometimento, na efetivação da aplicação dos questionários e elaboração do DRP e demais ações
pertinentes ao projeto.
Em 10/09/2013
Setembro:
Norte
Referente ao projeto do Acre, a data de vigência do mesmo foi 30/08/13, sendo assim, foisolicitado o
seu aditamento, do dia 31 de agosto de 2013 a 31 de agosto de 2014 (12 meses), visando à eficiente
execução das ações pactuadas. O convênio 750583/2010 – SDH/PR, celebrado entre a União, por
intermédio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Estado do Acre, por
intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tem como objeto o fortalecimento da
Rede Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Infantojuvenil norteado pela metodologia do
Programa de Ações Integradas e Referencias a Violência Sexual infantojuvenil-PAIR. Neste caso, as
atividades do projeto estão temporariamente suspensas, aguardando a liberação do PNEVSCA/SDH-PR
para retomada das ações.
Referente a execução do projeto do Estado de Roraima, o mesmo encontra-se em fase de
remanejamento e assim que aprovado será dada continuidade às ações. Abaixo segue o detalhamento
do que foi realizado no mês de agosto:

Nº
01

02

AÇÃO
Reunião da Comissão com a
Diretora da Controladoria Geral
do Estado.
Reunião para elaboração do
Relatório Parcial das atividades
e o modelo da Planilha de

DIA/MÊS
10.08

OBS
Orientação da Diretora para a mudança de
credenciamento para Cadastramento.

12 e 13/08

Definição do remanejamento do Convênio.
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Remanejamento/Convênio
SETRABES.
Entrega
do
documento
Credenciamento
de
Facilitador/Protagonistas
Juvenis - PAIR.

03

10/08

Para análise da Assessoria Jurídica da SETRABES.

Referente ao projeto do Amazonas,será feita alteração de rubrica a fim de viabilizar a contratação de
palestrante, consultor e facilitador para dar sequência na execução das metas previstas no referido
projeto.
Região Centro-Oeste
Em Goiás,com a contratação do profissional responsável para realizar os seminários locais e com a
finalização dos DRPs, será possível iniciar a meta 3.
Em 14/10/2013
Outubro:
Norte
Referente ao projeto de Roraima, como parte do processo de remanejamento, está sendo feito ajustes
nas planilhas financeiras por parte da SETRABES, a qual solicitou a disponibilização das abas: Plano de
Aplicação Detalhado e Cronograma Físico Financeiro no SICONV para realização dos referidos ajustes.

Centro-Oeste
No que se refere ao projeto de Mato Grosso, encontra-se em fase de finalização do processo para a
contratação dos pesquisadores, coordenador e estagiáriospara dar sequência na execução das ações.
Em 14/11/2013

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
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IV. Capacitação
V. Pacto com a sociedade
VI. Assessoria Técnica
Obs:As células deverão ser preenchidas comTotalmente 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

777206/2012-AM

Não
realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não realizado

Não
realizado

Não
realizado

777205/2012-RR

Parcialmente
realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não realizado

Não
realizado

Não
realizado

750583/2010-AC

Realizado

Realizado

Realizado

Parcialmente
realizado

Não
realizado

Não
realizado

737115/2010- AP

Parcialmente
realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não realizado

Não
realizado

Não
realizado

776683/2012-MT

Realizado

Não
realizado

Não
realizado

Não realizado

Não
realizado

Não
realizado

756685/2011 - GO

Realizado

Parcialmente
realizado

Não
realizado

Não realizado

Não
realizado

Não
realizado

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
Março:
Região Norte
Até o momento nenhuma ação foi executada no âmbito doprojeto da Secretaria de Estado da
Assistência Social e Cidadania do AM, dado que estão aguardando a liberação do recurso para início das
ações.

Região Centro-Oeste
O Projeto da SEJUDH de MT está na fase inicial da execução de suas ações, devido ao repasse do recurso
ter ocorrido somente no final do mês de março. Estão sendo realizadas reuniões de articulação com os
municípios que compõem o projeto.
No Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST está
com o Projeto “Fortalecer as ações do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – PAIR no Distrito Federal”elaborado, com orçamentos
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finalizados. Será reapresentado à SDH para que possam fazer os ajustes necessários a fim de
formalizarem a parceria.
Em 10/04/2013

Abril:
Região Norte
Na cidade de Manaus(AM) no período de 15 a 20 de Maio estão programadas algumas ações para
mobilização do Dia 18 de Maio, como:
 Caminha Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil;
 Palestra com a temática Violência Sexual ( Abuso e Exploração Sexual) Jogo de Futebol: “Todos em
Campo pela Proteção da Criança e contra a Adolescentes Violência Sexual ”
 Caminhada Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil
 Audiência publica “Avanços e Desafios do Enfrentamento da Violência sexual contra Crianças e
no Município de Manaus”.
Em Boa Vista (RR) acontecerão, entre os dias 13 e 18 de maio, ações referentes a semana do 18 de
Maio, como:
 Encontro Estadual da Rede de Avaliação e Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes;
 Mobilização de enfrentamento a violência sexual: Abertura oficial (Prefeita, Presidente do
CMDCA);
 “Pixação” do Faça Bonito – divulgação do disque denúncia 100, nos carros dos servidores nas
entidades membros do Comitê Estadual;
 Palestras para trabalhar a prevenção contra o abuso e exploração sexual contra crianças e
adolescentes;
 Distribuição de panfletos para divulgação da campanha nas Feiras do Produtor, Feira do São
Francisco, Feira do Passarão, Feira do Silvio Botelho;
 Blitz do Faça Bonito – Abordagem de automóveis em vários pontos estratégicos da capital Proposta de sensibilização da comunidade e da sociedade civil sobre prevenção e enfrentamento
da violência sexual;

Região Centro-Oeste
No que diz respeito ao projeto da Secretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás,a articulação política e
institucional/Diagnósticos Situacionais da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes (meta 1) foi
realizada em 28/11/2012. Participaram 22 (vinte e dois) municípios e 56 (cinquenta e seis)
profissionais que trabalham nas Secretarias Municipais de Assistência Social, especificamente nos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS. A Coordenação de Proteção
Especial tem acompanhado os profissionais que estão aplicando os questionários (DRP), os quais serão
apresentados nos Seminários locais. Para a execução da capacitação, a Superintendência de Gestão do
SUAS encaminhou ofício para os 41 municípios convidando-os para o evento; a equipe entregou cópias
do DRP. Os técnicos da Coordenação da Proteção Social Especial foram os responsáveis pela
apresentação do projeto e destacaram a importância do trabalho em rede para o enfrentamento da
violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como deram orientações sobre o DRP e como
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aplicar todos os questionários.
No Distrito Federal, aAssociação Fomento Social, responsável pela implementação do PAIR no DF,
tendo como referência as regiões administrativas da Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina,
Paranoá e Brazlândia, no período de 2008 a 2010, disponibilizou o Relatório Analítico do DRP do DF, o
qual já encontra-se no Portal do PAIR.
A Agenda Nacional da campanha “Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes”,
referente ao dia 18 de Maio acontecerá no dia 15 de maio em Brasília. Na ocasião acontecerá a
entrega do “Prêmio Neide Castanha – 3ª edição” e entrega do “Abaixo Assinado sobre Criança,
Adolescente e Megaeventos Esportivos”
Em 10/05/2013
Maio:
Região Norte
Confirmada por parte do PNEVSCA da realização do repasse do recurso ao Projeto do Amazonas. Isso
permite que as ações sejam concretamente planejadas junto à rede local.
Referente ao projeto do Amapá, encontra-se na fase de finalização da articulação político-institucional
com os municípios contemplados no projeto.
Região Centro-Oeste
Em Mato Grosso, foi realizado Seminário “Violência do Cotidiano – Cenários e Desafios” nos dias 13 e
14 de maio, em Nova Bandeirantes (Polo Alta Floresta), com apresentação do Projeto PAIR COPA/2014,
e aproveitando o ensejo, foi realizada a rearticulação da Comissão Regional de Enfrentamento ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Nortão.
Nos dias 28 e 29 de maio foi realizado Seminário– Violência do Cotidiano – Cenários e Desafios no
município de Várzea Grande.
Em 10/06/2013

Junho:
Região Norte
Referente a execução do Projeto do Acre, os resultados são:
•
•
•
•

Participação dos atores que atuam na promoção dos direitos das crianças e adolescentes nos
municípios citados;
A integração entre as instituições que compõem o Sistema de Garantias de Direitos (SGD) na
execução das atividades;
Ter contribuído com aumento do número de denúncias, investigações exitosas e melhor
identificação de situações de risco social para promoção de medidas de proteção.
Ter oportunizado a elaboração e construção do Plano Operativo Local (POL) instrumento a
partir do qual o município se organiza para o enfrentamento à violência sexual contra crianças
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•
•

e adolescentes;
Contribuindo com a qualificação profissional dos atores que compõem o Sistema de Garantias
de Direitos de omunicípio terdiagnosticado as fragilidades da atuação em rede;
A identificação dos profissionais e as instituições que compõem a rede de atenção a crianças e
adolescentes local, e em conjunto, onde foi possível construir o POL dentro de cada realidade,
bem como avaliar os problemas da rede e propor avanços que serão pactuados entre os
gestores estaduais e municipais no segundo semestre de 2013.

Região Centro-Oeste
Foi disponibilizada no Portal do PAIR a versão preliminar do DRPREGIONALMT, referente ao convênio
047/2007cujo objetivo foi a implementação do PAIR nos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda,
Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.
Destacam-se ainda, no que diz respeito ao Mato Grosso,os desdobramentos da visita técnica ocorrida
em maio, com agendamento de diversas atividades estratégicas de fortalecimento da articulação
político-institucional.
Em 11/07/2013

Julho:
Região Norte
Sobre o projeto do Amazonas foi enviadoum Ofício a todos os municípios envolvidos na
implementação do PAIR, convidando para participação na reunião de Articulação Política Institucional.
Foram convidados também representantes que atuam em cada eixo temático.
Está sendo feito um trabalho cuidadoso em realizar contato por telefone e por email com as Secretarias
de Assistência Social dos respectivos municípios enfatizando a importância da escolha de
representações com o perfil para garantir a implementação do PAIR em cada munícipio.
Em Roraimajá tem formado um Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual e Tráfico para
Fins Sexuais de Crianças e Adolescentes, e este comitê se reúne todas as últimas terças-feiras de cada
mês. Em cada município que receberá a implementação do PAIR, grupos foram formados por várias
instituições, divididos em eixos.
Diante das superações no projeto, foi a construção no Estado de Roraima de um Projeto Básico voltado
ao Protagonismo Juvenil por não existir nenhuma ação/atividade voltada a esse público.
Região Centro-Oeste
Foram realizadas em Mato Grosso, reunião ampla com a Prefeitura Municipal de Cáceres, com a
participação de todas instituições envolvidas no projeto (conselho municipal de defesa dos direitos da
criança e do adolescente, conselho tutelar, gestores municipais) em 31 de julho de 2013.
Visitaram a Prefeitura Municipal de Nobres, para apresentação do Projeto PAIR/COPA2014, e no
município de Poconérealizaram reunião ampla para apresentação do projeto para a rede de
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atendimento as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Em 13/08/2013
Agosto:
Região Centro-Oeste
Em Mato Grosso, referente ao DRP do município de Cuiabá, está sendo realizada a análise do
Diagnóstico dos Direitos Violados de Crianças e Adolescentes, elaborado no período de julho de 2011 a
julho de 2012, para verificar a possibilidade de tal material ser aproveitado com vistas a otimizar a
realizaçãodo DRP para o referido município.

Referente ao projeto de Goiás, 29 municípios participaram do encontro que visou “Capacitação de
Articulação Político-institucional para Elaboração/Avaliação do Diagnóstico Rápido Participativo.
A programação do referido evento contou com Palestra sobre preparação para eventos de massa
com foco na violência sexual infantojuvenil, ministrada por Maria de Fátima Rodrigues,
coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes/Secretaria de Estado da Saúde; Exposição sobre
o Plano Nacional de Enfrentamento da Exploração Sexual Infantojuvenil e apresentação do
PAIR, realizadas por Maria Luiza Moura, Assessora do Centro de Estudos e Pesquisas de Práticas
Psicológicas/PUC GO; Apresentação do Projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que
visa atuar no enfrentamento da violência sexual infantojuvenil, pela equipe do Fabrício Silva Rosa,
Corregedor Regional da PRF em Goiás/ Presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos; Oficina
sobre o preenchimento da Ficha de Notificação de Violência doméstica, sexual e outras,
conduzida pela Coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes/SES, com a participação apenas
dos profissionais da área de saúde dos municípios goianos convidados; Oficina sobre o Diagnóstico
Rápido Participativo para orientação acerca de sua elaboração, aos profissionais dos CREAS dos
municípios convidados, conduzida pela Gerência de Proteção Social/Equipe da Proteção Social Especial
da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho.
Em 10/09/2013
Setembro:
Norte
No Acre, no período de 24/06 a 28/06/2013, foi realizado no município de Manoel Urbano, no
auditório da Câmara dos Vereadores, o1º Módulo da Capacitação da Rede de Proteção à Criança e
Adolescente, que consiste na execução da meta 04 do Projeto Proteger convênio 750583//PAIR. O
evento contou com a participação de representantes das secretarias municipais de assistência social,
educação, saúde, cultura, esporte, lazer e meio ambiente, representantes das instituições que compõem
o Sistema de Garantias de Direitos-SGD (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e AdolescenteCMDCA, Conselhos Tutelares , Juízes, Promotores, Defensores, Delegados , Policias, etc.), representantes
da sociedade civil organizada (Igrejas, Sindicatos, Associações, Entidades etc) equipes dos serviços,
programas e projetos sociassistenciais, usuários dos serviços, programas e projetos da rede
socioassistencial, principalmente dos programas Projovem Adolescente e PETI, mídia local e
comunidade geral.
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Em 14/10/2013

7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO
MONITORAMENTO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
Março:
Região Norte
Apesar do recebimento de informações por parte dos parceiros responsáveis pelo projeto do
Amazonas, a execução do mesmo não teve evolução no mês de maio, dado que o recurso não foi
depositado nesse mês.
Região Centro-Oeste
Os responsáveis pelo projeto enviaram relatórios na data prevista. Foi informado por parte da SEJUDHMT que uma dificuldade enfrentada para a execução do projeto são as mudanças de gestão municipal e
estadual, demandando um processo derearticulação político-institucional.
Em 10/04/2013
Abril:
Região Norte
A coordenação do PNEVSCA encaminhou comunicado oficial apresentando a Supervisão Técnica para
os parceiros do Estado do Acre e Roraima, tendo os parceiros de Roraima atendido prontamente a
solicitação e enviado seu respectivo relatório dentro do prazo.
Região Centro-0este
A coordenação do PNEVSCA encaminhou comunicado oficial apresentando a Supervisão Técnica para
os parceiros do Estado de GO, os quais enviaram o relatório parcial de atividades dentro do prazo. No
referido relatório destacam-se algumas dificuldades encontradas: questões burocráticas e operacionais
dos processos licitatórios; contratação de profissionais para Encontro Estadual de Enfrentamento à
Violência Sexual, Tráfico e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Seminários Locais nos 41
municípios para publicizar o DRP, traçar o Plano Operacional Local e eleger a comissão de articulação e
monitoramento local; e Capacitação Continuada.
Está sendo realizado um inventário junto aos municípios que já implementaram o PAIR para obtenção
dos respectivos produtos gerados no âmbito do Programa, porém, devido a mudanças de gestão na
maioria dos órgãos, há grande dificuldade em obtê-los. A medida que se consegue um novo produto,
este é, imediatamente disponibilizado no Portal do PAIR.
Em 10/05/2013
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Maio:
Região Norte
Não recebemos relatório dos estados do Acre e do Amapá, o que compromete um acompanhamento
mais eficaz e a sugestão de estratégias/ providências aos parceiros.
Região Centro-Oeste
Os relatórios de MT e GO foram enviados no prazo.
Em 10/06/2013
Junho:
Região Norte
Os relatórios do AC, AP e RR foram enviados no prazo. Até o fechamento do relatório não obtivemos as
informações da execução do projeto do AM, o que dificulta a disponibilização de informações mais
precisas sobre o mesmo.
Dentre as dificuldades apresentadas na execução do projeto do AC, bem como as dificuldades relatadas
pelos participantes, destacaram-se as seguintes:
•
•
•
•
•

•
•
•

Falta de diálogo entre as instituições componentes do Sistema de Garantias de Direitos;
Serviços inexistentes ou fragilizados;
Desconhecimento das obrigações legislativas;
Falta de vontade pública;
A fragmentação das ações, as divergências conceituais e de estratégias, gerando a falta de
entrosamento dos Órgãos Públicos e a sociedade civil, na definição de políticas para o
enfrentamento a violência contra criança e adolescentes;
A falta de financiamento suficiente par a manutenção de programas dos municípios;
Falta de preenchimento da ficha de Notificação-Investigação individual dos casos de violência
doméstica, sexual e ou outras violências pelos profissionais da saúde;
A falta do promotor de justiça e juiz na comarca do município haja vista que os magistrados que
respondem são titulares em outro município.

No que se refere ao projeto de RR, os responsáveis por sua execução apontaram a necessidade de
adequação de alguns itens do plano de trabalho, com vistas ao seu bom desenvolvimento.
Os responsáveis técnicos pelo projeto do AP iniciaram o contato com os municípios envolvidos no
projeto, porém informaram que a realização das visitas depende de trâmites administrativos.
Região Centro-Oeste
Os relatórios de MT e GO foram enviados no prazo.
No que se refere ao projeto de MT está pendente a definição de data para realização da reunião de
articulação político institucional com os municípios de Cáceres e Nobres.
Quanto ao projeto de GO, definiu-se a reestruturação do projeto, na meta de articulação políticoinstitucional, envolvendo os 41 municípios previsto no projeto para o mês de agosto/2013, para que o
estado possa apoiar tecnicamente os profissionais que realizarão o DRP em cada cidade.
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Em 11/07/2013
Julho:
Região Norte
A execução das ações dos projetos do AM e RR estão na fase inicial. O comunicação com os
responsáveis pelos projetos e envio dos relatórios dentro do prazo,tem facilitado o acompanhamento
das atividades previstas.
Referente ao projeto do AC e APaté o momento não recebemos o relatório com informações sobre o
andamento das ações.

Região Centro-Oeste
Os relatórios de GO e MT foram enviados no prazo.
Em 13/08/2013
Agosto:
Região Norte
Referente aos projetos do AC, AM, AP e RR não recebemos o relatório do referido mês com
informações sobre o andamento das ações o que compromete um acompanhamento mais eficaz e a
sugestão de estratégias/ providências aos parceiros.
Região Centro-Oeste
Os relatórios de GO e MT foram enviados no prazo.
Em 13/09/2013
Setembro:
Norte
O relatórios do AC, AM e RR foram enviados no prazo. Porém, foi solicitado ajuste nos relatórios do
AM e RR tendo em vista melhor detalhamento das informações para facilitar o processo de
monitoramento.
Região Centro-Oeste
O relatório de GO foi enviado no prazo. Porém, foi solicitado ajuste tendo em vista melhor
detalhamento das informações para facilitar o processo de monitoramento.
Referente ao projeto de MT, até o momento não recebemos o relatório com informações sobre o
andamento das ações.
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Em 14/10/2013

Outubro:
Norte
Até o momento não recebemos os relatórios do AM e AP, o que compromete o acompanhamento da
execução das ações.
Centro-Oeste
Os relatórios de GO e MT foram enviados no prazo. Porém, foi solicitado ajuste no relatório de GO
tendo em vista melhor detalhamento das informações.

Em 14/11/2013

Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas
pelas instituições conveniadas.
Data:

14/11/2013

Responsável pelo Monitoramento:

Michelly Souza
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