
 
 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

Coordenação: Alcilene Nery (Centro Santa Fé) e Kelly Cristina (CCA 

Anhanguera). 

Local: Centro Santa Fé 

Data: 22/02/2018 

 

Participantes: Alcilene Nery (Centro Santa Fé), Emilia Rodrigues (Centro Santa 

Fé), Késia Fabiano (Centro Santa Fé), Nailton Barbosa (Conselho Tutelar), Maria 

Aparecida Alcantara (CCA Jardim Britânia), Carolina Fragoso (CCA Jardim 

Britânia), Denise Ritlmeyer (CCA Sol Nascente), Fabiana Lemos (CCA Filhos da 

Terra), Rodrigo Cruz (SMSE Perus), Marida Fátima Souza (CRAS Anhanguera), 

Suseth Ribeiro (CJ Anhanguera), Elaine Rodrigues (CCM Perus), Alessandra 

Pedroso (UBS Jardim Rosinha). 

 

 No dia vinte e dois de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos 

iniciou-se a primeira reunião do ano, da Rede de Proteção Anhanguera. A 

abertura foi conduzida por Alcilene, que na ocasião exibiu o vídeo “Tecendo 

Manhã”, de João Cabral de Melo Neto. Logo em seguida, houve a apresentação 

dos participantes e de suas respectivas instituições e leitura da ata anterior. 

Alcilene, como mediadora da reunião, solicitou aos presentes o 

levantamento das lideranças, ongs, etc., que haviam sido acordado em reunião 

anterior. Apenas Denise (CCA Sol Nascente) apresentou dois projetos: ICC e 

Projeto Farol. Em sequência, foi lembrado do falecimento de Isabel, onde, 

Alcilene representando o projeto Centro Santa Fé colocou-se à disposição para 

ajudar o Projeto Cuidando do Broto e instigou os participantes dos outros 

projetos a se unirem para que possam dá um suporte ao projeto Cuidando do 

Broto neste momento de desolação, quem estava à frente da administração e 

organização era a Isabel e a Suseth dava um apoio. 

Cida (CCA Jardim Britânia) trouxe, em sua fala, algumas dificuldades 

enfrentadas nos serviços, “a demanda esta alta os recursos escassos. Faltam 

espaços para colocar as crianças e adolescentes da região” (sic). Alcilene 

enfatizou a importância de fazer um mapeamento do território, para identificação 

das demandas locais. O conselheiro tutelar Nailton Barbosa e a assistente social 

Alessandra Pedroso (UBS Jardim Rosinha), também expuseram dificuldades 



 
 

enfrentadas, no cotidiano. Neste contexto o psicólogo, Rodrigo (SMSE Perus), 

trouxe para debate a situação do Morro da Mandioca e da Chácara Maria 

Trindade. Relatou que em uma visita domiciliar ficou impressionado com a falta 

de estrutura do bairro, bem como, a alta vulnerabilidade social que os moradores 

vivenciam tanto na assistência, quanto na saúde e na educação. Os demais 

participantes expuseram outras situações de atendimento que evidenciaram a 

precarização no bairro. Ficou acordado que a Rede irá montar uma lista com 

nomes e contatos das lideranças dos bairros citados acima, para convidá-los a 

participarem das reuniões com o intuito de formar líderes locais. 

A assistente Fátima, também trouxe relatos das diversas dificuldades 

vivencias atualmente pelo CRAS Anhanguera e da necessidade de trazer 

discussões políticas para dentro da rede, visto que, a precarização dos serviços 

está imbricada com a atual gestão política e suas diretrizes. 

 Nailton Barbosa (Conselho Tutelar) relatou sobre a dificuldade atual do 

CT em alocar crianças e os adolescentes nos espaços públicos, como por 

exemplo, em CCA. Nailton e Cida colocaram como exemplo o CCA Jardim 

Britânia que, segundo eles está funcionando com cerca de 10% a mais de sua 

capacidade. A partir da exposição do caso, ficou acordado que os membros da 

Rede irão confeccionar uma lista, contendo os nomes das crianças e 

adolescente que encontram em espera pelos serviços, em suas instituições. Tal 

lista será encaminhada ao Poder Público local (através do CT), para que o 

mesmo fique ciente das demandas e da necessidade de se cobrar a ampliação, 

com qualidade, desses serviços. 

Elaine (CCM Perus) enfatizou que, para além das demandas da criança e 

do adolescente, o território vem enfrentando uma situação crítica em relação aos 

direitos e proteção da mulher. Atualmente, o CCM de Perus está sem promotor 

e o CCM de Itaquera a mais de um ano sem. Relatou um episódio de violência 

onde não encontrou vaga nos serviços para acolher a vítima e que “se não fosse 

uma vizinha ajuda-la teria que encaminhar a vítima para a casa junto ao 

agressor” (sic). No momento, “os casos estão sendo encaminhados para 

Brasilândia e algumas mulheres para acompanhamento em grupo no CAPS, 

como quebra-galho” (sic). 

Sobre o Show de Talentos (pauta da reunião) foi acordado em discutir o 

tema na próxima reunião. 



 
 

Na reunião foi criado o GT para iniciar as atividades do Observatório, 

demanda levantada em dois mil e dezessete. A principio irá compor o GT os 

seguintes profissionais: Carolina; Alcilene; Emilia; Denise; Suzete; Elaine; 

Fátima; Alessandra. O GT terá suas reuniões próprias tendo como centralidade 

os trabalhos voltados para efetivação do direito das crianças e/ou adolescente e 

da mulher, na região Anhanguera. 

Houve votação para alterar as datas da reunião da Rede, solicitadas por 

alguns membros, principalmente os representantes da educação. Em votação, 

ficou definido que as próximas reuniões acontecerão toda última quarta-feira do 

mês. Assim, a próxima reunião será no dia vinte e oito de março de dois mil e 

dezoito. 

Como último ponto de pauta, aconteceu a votação da Coordenação para 

os próximos três meses, onde, por unanimidade foram eleitas: Alcilene Nery 

(Centro Santa Fé) e Kelly Cristina (CCA Anhanguera). 

Para finalizar foram divulgados os projetos que alguns órgãos estão 

realizando: CJ Anhanguera está com vagas abertas em projeto socioeducativo; 

Centro Santa Fé, vagas abertas para curso profissionalizante. Foram passados 

outros informes referente a agenda mensal de todos. 

Pauta para o próximo encontro 

 Show de Talentos (maio). 

 Seminário das Redes Anhanguera e Perus (abril). 

 Calendário dos serviços. 

 

DATA: 28/03/218 (quarta-feira) 

Local:  CEU Anhanguera 

Horário: 09:00h  

 

Ata elaborada por Emilia Rodrigues (Centro Santa Fé). 


