
REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DOS PARQUE ANHANGUERA. 
 

 

No dia vinte seis de outubro de dois mil e dezessete as nove horas iniciou no Centro de Educação 

Unificada Anhanguera - CEU a reunião da Rede de Proteção do Parque Anhanguera.  A Assistente 

Técnica do CCA Anhanguera levou uma pauta previamente elaborada pela Alcilene- Assistente 

Social do Centro Pastoral Santa fé, pois está não pode estar presente. A pauta foi elaborada para 

servir de sugestão os assuntos a serem discutido com os representantes das organizações. Os 

assuntos sugeridos foram: Site da Rede: Administração/ atualizações, Atas de dois mil e 

dezessete: publicação e divulgação dos documentos anteriores, especificação do tempo de 

envio; divulgar nas redes sociais ( e-mail e zap) para que todos possam estar cientes do que está 

acontecendo, criação da página no facebook,  Dar início ao observatório Social, evento do mês 

de novembro – junto com a REDE DE PERUS, construção de propostas de atividades em conjunto 

nos espaços públicos para aproximar a comunidade e os serviços – ações pontuais a cada 3 

meses – 3 ações anuais, ajudar a divulgar a Campanha de Febre Amarela na Comunidade, a 

possibilidade de construir uma agenda anual de cada serviços e compartilha-la com 

antecedência (Sistematizar o Calendário), divulgar os princípios da REDE no Site,  sensibilizar os 

serviços do bairro para participarem das reuniões mensais e como melhorar a divulgação destas 

reuniões. Os assuntos citados acima foram discutidos e acordamos desta maneira:  Que irá 

acontecer vacinação da Febre Amarela durante o fim de semana no Bairro do Espirito Santo e 

no CEU Anhanguera no domingo das oito as quinze horas. Também acordamos que a Carolina 

(CCA Britânia) ficara responsável por alimentar o site da rede e irar construir uma página no face 

book para a divulgação das reuniões e das atividades da Rede de Proteção. Durante a reunião 

decidimos que para iniciarmos a construção do Observatório Social, todos os presentes deverão 

trazer na próxima reunião temas de problemáticas eleitas ou observadas de acordo com a 

realidade do público atendidos dentro de cada equipamento educacional ou socioeducativo. 

Também ficou decidido que a Carolina do CCA Britânia iria cobrar de outros colaboradores irá 

organizar no site as Atas de reuniões anteriores que ficaram pendentes deste o início de dois mil 

e dezessete. Ficou decidido que cada colaborador responsável bimestralmente pela reunião de 

Rede, terá quinze dias contando a partir da data da última reunião para apresentar e entregar a 

Ata dos assuntos desenvolvidos e decididos para ser divulgado no site.  No final da reunião 

observamos que o restante da pauta ficará para ser discutida na próxima reunião, que 

acontecerá no CCA Anhanguera, com início as nove horas da manhã no dia trinta da de 

novembro de dois mil e dezessete. Sem mais a declarar. 

 

 


