
 
 

 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

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

Anhanguera). 

Local: CEU Anhanguera 

Data: 28/03/2018 

 

Participantes: Alcilene Nery (Centro Santa Fé); Emília Rodrigues (Centro Santa 

Fé), Késia Fabiano (Centro Santa Fé); Suseth (CJ Anhanguera); Rodrigo 

(MSE/MA Perus); Amanda (CEU Anhanguera); Adriana (CEU Anhanguera); 

Maxwell (UNICEU); Neide (CCA Jd. Britânia); Carolina (CCA Jd. Jaraguá); Maria 

Aparecida (CCA Jd. Britânia); Adalzira (EMEF Profª Marili Dias); Maria Cristina 

(EMEF Profª Marili Dias); Iracema Felix (EMEF Profª Marili Dias); Tatiana Soares 

(EMEF Remo Rinaldi); Andrea Cristina (UBS Morada do Sol); Luciene (UBS 

Morada do Sol); Elaine (CCM Perus); Vera Lúcia (CCA Jd. Jaraguá); Tatiane 

Daniel (CCA Alegria e Vida); Fabiana (CCA Filhos da Terra); Kelly Cristina (CCA 

Anhanguera); Laiza Frohmut (DRE P/J – CEFAI); Cristina (DRE P/J – NAAPA); 

Vanessa (DRE P/J – NAAPA); Paula Prado (DRE P/J – NAAPA); Isabela 

Rezende (DRE P/J – NAAPA). 

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

iniciou-se a segunda reunião do ano, da Rede de Proteção Anhanguera. Houve 

a apresentação dos participantes e de suas respectivas instituições e leitura da 

ata anterior. Em sequência, Alcilene apresentou os pontos de pauta. 

 Carolina falou sobre o Seminário das redes Anhanguera e Perus, que terá 

como tema central “Abuso e Violência Sexual”. Segundo Carolina será 

necessário adiar a data previamente agendada, pois, não foi criado o GT para 

organização do evento e a primeira reunião do grupo está agendada para o dia 

dezesseis de abril de dois mil e dezoito. 

Marcelo, apresentou alguns dados referente ao site da rede. Desde 2014, 

o site é mantido como importante ferramenta para facilitar a comunicação e levar 

informação à comunidade. Ainda, foi reforçado a importância de continuar a 

divulgar a página, para que mais pessoas acessem o site. 

Sobre o Observatório Social, Carolina voltou a explicar o processo, 

ressaltando a importância do trabalho para mapear as demandas do bairro, de 



 
 

forma a balizar as ações da Rede. Falou ainda, em construir parcerias como, por 

exemplo, com a Rede de Perus, para ampliar a ação do Observatório. Maxwel, 

trouxe como sugestão a busca de dados no site do IBGE para auxiliar no trabalho 

do GT. Falamos sobre a criação de instrumentais para melhor organização e 

padronização da coleta dos dados. O conselheiro Nailton Barbosa, colocou-se à 

disposição para auxiliar no trabalho, mas que no momento não conseguiria fazer 

parte do GT. Adriana (CEU Anhanguera), Andreia (UBS Morada do Sol) e 

Luciene (UBS Morada do Sol), solicitaram participação no GT. A primeira reunião 

do grupo ficou agendada para o dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, 

no CEU Anhanguera às oito horas. 

Outro ponto de pauta foi a discussão sobre o Show de Talentos. O evento 

tem como centralidade a apresentação à comunidade, dos trabalhos 

desenvolvidos nos serviços, para fomentar a discussão sobre a realidade da 

comunidade no que tange os aspectos de sua realidade social, cultural, 

econômica e política. As apresentações terão como base temas que abordem 

as temáticas sobre criança, adolescentes e mulher.  

A apresentação está prevista para o dia dezenove de maio de dois mil e 

dezoito, das 10h às 13h, no CEU Anhanguera. Em relação às apresentações dos 

serviços foi dado como sugestão a possibilidade de os serviços fazerem 

apresentações em conjunto; os alunos da Escola Mirili Dias irão fazer uma 

apresentação. Marcelo colocou-se disponível para fazer o folder de divulgação. 

Ficou acordado que, até o dia seis de abril, o representante de cada serviço da 

Rede, irá enviar sua apresentação, bem como, o tempo estimado para Kelly, 

para que ela monte o cronograma. 

Para finalizar foram divulgados os projetos que alguns serviços estão 

realizando. Foram passados outros informes referente a agenda mensal de 

todos.  

Próximo Encontro: 

DATA: 25/04/218 (quarta-feira) 

Local:  CEU Anhanguera 

Horário: 09:00h  

 

Ata elaborada por Emília Rodrigues (Centro Santa Fé), Alcilene Nery (Centro 

Santa Fé). 


