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Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, na pessoa da Ilustríssima Presidente, Suely
Levina da Silva, pela realização da Reunião referente à Implantação do Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR, no dia 16 de agosto do corrente
ano”. 
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JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá e o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente realizaram uma reunião referente à implantação do Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR, no dia 16 de
agosto.

O Estado de Mato Grosso apresentou um projeto de implantação da metodologia do PAIR em 05 municípios
(Cuiabá, Cáceres, Poconé, Nobres e Várzea Grande), e agora está na fase de Articulação Estratégica do
programa para sua implantação nos referidos municípios.

A sobretida reunião teve a finalidade de apresentar aos gestores e toda a Rede de Proteção Social do
município a Proposta do Trabalho do PAIR e promover a mobilização de forças locais para a sua necessária
sensibilização em torno da problemática da violência sexual infanto-juvenil.

PAIR

É uma metodologia de articulação e fortalecimento de redes de enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes. Sua finalidade é a criação e/ou o fortalecimento das redes locais por meio da
implantação de ações integradas, possibilitando a articulação e a integração dos serviços, associada à
participação social na construção dos processos.

O PAIR tem como principais objetivos integrar políticas e desenvolver metodologias adequadas que possam
ser disseminadas e replicadas. Fruto de uma parceria firmada em outubro de 2002, o PAIR surgiu a partir de
uma iniciativa conjunta do Governo Brasileiro e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), que trouxe como parceiros técnicos a Partners of the Americas e a Organização
Internacional do Trabalho.

O PAIR tem como base de intervenção o município e está pautado nos eixos do Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Inicialmente aplicada em seis municípios de seis estados,
a metodologia do PAIR está em franco processo de expansão, hoje atingindo mais de 474 municípios, em 22
estados.

O PAIR ainda tem como objetivo fortalecer os Conselhos de Direitos como instâncias privilegiadas na
formulação de políticas, programas e ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de crianças e
adolescentes, principalmente no que se refere ao enfrentamento da violência sexual.

Uma das atividades mais extensas realizadas pelo PAIR é a capacitação da rede de proteção. Ela prevê o
envolvimento de todos os segmentos da rede e do Sistema de Garantias dos Direitos (SGD) em sua
operacionalização: profissionais das áreas da assistência, educação, saúde, justiça, segurança, trabalho,
turismo, transporte, mídia e outras. No processo de formação são oferecidas aulas teóricas e
aprofundamento das questões em oficinas.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, na pessoa da Ilustríssima
Presidente, Suely Levina da Silva, pela realização da Reunião referente à Implantação do Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR, no dia 16 de
agosto do corrente ano. No seguinte endereço: CMDCA – Rua Doze de Outubro, 305, Centro, Cuiabá – MT,
CEP: 78005-310.
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