
Ata da reunião de Rede Anhanguera 

 

No dia trinta de novembro de dois mil e dezessete as nove horas da 

amanhã, aconteceu no CCA Anhanguera a Reunião da Rede 

Socioassistencial Anhanguera. Iniciamos a reunião com a apresentação dos 

participantes presentes, logo agendamos a próxima reunião que será no dia 

vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, local Centro Santa Fé. 

Continuamos a conversamos sobre a construção do face book e foi decidido 

que será desenvolvido e alimentado pela Carolina Assistente técnica do CCA 

Britânia. A Alcilene- Assistente Social do Centro Pastoral Santa Fé e sugeriu 

construir um novo logotipo para a rede, em que será desenvolvido no 

Centro Santa Fé por alunos da oficina de artes, todos aceitaram. 

Resgatamos o assunto sobre o desenvolvimento do “Projeto Observatório 

“que ficou pendente na reunião passada, pois todos os serviços ficaram de 

levantar com os usuários as principais problemáticas sobre violência, e 

percebemos através de diversos recursos pedagógicos que: CCA 

anhanguera apresenta através do discurso dos usuários muitos casos de 

“Violência Doméstica”, no CCA Britânia percebe-se “ A violência  

naturalizada contra mulher”. Desta maneira também pensamos sobre 

construir um projeto dentro da realidade de cada CCA sobre “Protagonismo 

Feminino” ou “Empoderamento Feminino” para dois mil e dezoito.  

Concluímos que precisamos pensar melhor para desenvolver o 

Observatório Territorial, pois este é um projeto para planejar e concretizar 

em dois mil e dezoito. Propomos a parceria em algumas atividades em 

conjunto com os outros serviços socioeducativos para legitimar os espaços 

públicos da/na comunidade, estás são propostas levantadas para dois mil e 

dezoito : Show de talentos e Saúde e Cidadania (Mutirão).  Estas devem 

acontecer anualmente, com a possibilidade de acontecer durante o mês 

maio de dois mil dezoito. Também foi proposto que cada serviço construa 

um calendário Anual de atividades principais e desta maneira em conjunto 

possamos reunir essas informações e montar agenda da rede e que tudo 

seja enviado para o Marcelo (pelo e-mail da rede) e desta maneira ele possa 

alimentar o site da rede. Discutimos também sobre as informações contidas 

no site e decidimos quem ficara responsável por alimentar o as informações 

no site será a Carol do CCA Britânia e  a Taty do CCA Jaraguá. Para próxima 

reunião ficou acordado que cada serviço ira convidar novos participantes 

de coletivo, grupos, ong etc do bairro, para participar da Reunião da Rede 



Socioassistencial. Finalizamos nossa reunião com os serviços presentes 

informando recados referente a sua agenda mensal e todos já estavam 

servindo-se do café da manhã montado coletivamente. Sem mais. 

 

” 

 


