
Ata do Encontro da Rede de Serviços Anhanguera- mês de Maio. 

 

No dia 19 de Maio comparecemos a Reunião da Rede de Proteção dos 

Serviços Socioassistenciais da Região Anhanguera. O encontro foi realizado na 

sede do Conselho Tutelar Anhanguera, das 09:00 as 11:00 horas.  

Reunião muito bem cooperada com cerca de 50 pessoas, estiveram 

presentes representantes dos Serviços da Educação, Saúde e Assistência, 

bem como alguns equipamentos da Região de Perus e Delegacia Regional de 

Educação- DRE de Pirituba.  

O encontro foi iniciado por Cida Guerra, responsável pela coordenação da 

Reunião de Rede-Ang, com a “dinâmica do barbante”.  

Onde cada participante, com o carretel nas mãos, se apresentava e 

elucidava sobre seu respectivo serviço e atendimentos específicos como 

também o que esperavam da Rede de Proteção Anhanguera. Sendo assim, 

formando uma rede com o barbante, todos os participantes se manifestaram e 

expressaram o que desejam futuramente da Rede de Serviços da Região 

levando em consideração a articulação e fortalecimento entre os mesmos. 

No segundo momento, Cida relata um pouco da história a qual se deu a 

criação da Rede Anhanguera de Serviços no ano de 2008 até os dias atuais, 

na busca por melhorias para o Distrito no que se refere á moradia, drogadição, 

violência entre outras problemáticas.  

Outros assuntos foram abordados, como: 

 Divulgação adequada dos Serviços na Região;  

 Apresentação de dois equipamentos nas próximas Reuniões;  

 Atualização do Site da Rede com novas informações; 

 Retorno de participação nos encontros da Rede Ampliada com 

intuito de fortalecer as relações dos dois territórios; 

 Falta de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar; 

  Algumas demandas em comum. 

 Possível formação pelo Conselho Tutelar Anhanguera, em caráter 

informativo para a Rede Escolar e demais Serviços. 

 

Finalizamos o encontro em concordância total de que Cida Guerra fique 

responsável pela coordenação das Reuniões de Rede pelo período de 03 

meses, como também a Ata dos encontros fique na responsabilidade de Joyce 



Sousa, Técnica do NAIS- Criando Asas e a atualização do Site por Tatiana, 

Técnica do CCA Jaraguá.  

Referente à data e local da próxima Reunião foi acordado que será 

realizada no dia 30 de Junho no CEU- Pq Anhanguera das 09:00 as 12:00 

horas, com Apresentação Oficial do Novo Conselho Tutelar Anhanguera e 

equipe. Evento aberto para os serviços e toda a comunidade. 

 

 

Ata elaborada por Joyce Sousa. 

Téc. Assistente Social do NAIS- Criando Asas. 

 

 



 



 

 



 


