
 
 

 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

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

Anhanguera). 

Local: CEU Anhanguera 

Data: 30/05/2018 

 

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

Fé); Patrícia Costa (Centro Santa Fé); Walter Honorato (Centro Santa Fé); 

Renata Helena (CCA Guadalupe); Suseth (CJ Anhanguera); Rodrigo (MSE/MA 

Perus); Vera Lucia (CCA Jd. Jaraguá); Joyce Sousa (NAIS – Criando Asas); 

Karoline Oliveira (NAIS – Criando Asas); Maria Ap. Ribeiro (CCA Jd. Britânia); 

Carolina Medeiros (CCA Jd. Britânia); Alessandra do Amaral (UBS Morro Doce); 

Jamille Conceição (Comunidade Jd. Paineiras) 

 

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

iniciou-se a reunião da Rede de Proteção Anhanguera. Houve a apresentação 

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

sequência, foram apresentados os pontos de pauta. 

 Alcilene apresentou aos participantes duas opções para novo logo da 

Rede. Houve uma votação e a escolha do mesmo. 

Outro ponto de pauta, foi a discussão sobre o Seminário das Redes 

Anhanguera e Perus. Rodrigo (SMSE Perus), ficou de verificar com sua colega 

de trabalho as informações e passar para o grupo pelo WhatsApp. Carolina (CCA 

Jardim Britânia) disse que havia uma mudança proposta da Rede de Perus, em 

relação ao tema. Cida (CCA Jardim Britânia) opinou em apoiarmos o tema que 

eles decidirem para fortalecer o trabalho. Em paralelo, podemos realizar ações 

diferenciadas internamente. 

Posteriormente Rodrigo comunicou a Rede (pelo WhatsApp) que: “em 

reunião a Rede de Perus conversou sobre a proposta do seminário e decidiram 

em acabar com a Comissão de Organização, pois, estava se distanciando das 

reuniões da Rede. Tudo irá ser discutido nas Reuniões da Rede Perus e todos  

 



 
 

 

irão colaborar com os preparativos. Sobre o tema do seminário, de acordo com 

o cenário atual, surgiu a possibilidade de debate sobre a conjuntura política atual 

em forma de atividades artísticas. Nada de atividades muito conceitual e com 

falas difíceis, que a população não entende. Também não seria a ideia fazer uma 

atividade que só os serviços participem, pois, precisamos atingir a comunidade. 

A Márcia do Guri sugeriu falar sobre a Ditadura Militar e comparar alguns fatos, 

com o cenário atual. Ao mesmo tempo, retomar o envolvimento do território de 

Perus na Ditadura. Quanto a data, propuseram acontecer antes das eleições, 

algo como final de agosto. ” 

Em seguida, os participantes solicitaram a Carolina que verificasse com 

Marcelo a atualização das atas de 2018, no site da Rede. Foi reforçado a 

necessidade de todos curtirem e seguirem a página da Rede, para aumentar a 

divulgação. 

Sobre o Show de Talentos, ficou definido a segunda quinzena de agosto 

de dois mil e dezenove, sendo previamente definido duas possibilidades de data: 

dia 16 ou 17. Durante discussão sobre a data do Show de Talentos, os membros 

da Rede sugeriram a configuração de uma Agenda Cultural Anual, para 

especificar, com antecedência, algumas datas para que os serviços possam 

dialogar e realizar ações em parceria. Nesta perspectiva, a primeira data definida 

foi para o dia 17/05/2019 para trabalharem o Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os serviços sugeriram ações 

em conjunto, como por exemplo, uma passeata pelo bairro e entre outras. 

Carolina, brevemente atualizou os membros da Rede sobre o 

Observatório Social. Segundo seu relato, houve um mapeamento das Políticas 

Públicas e a pesquisa de alguns observatórios sociais. Para o próximo encontro, 

a equipe irá levantar os indicadores sociais para serem trabalhados no 

Observatório e aprofundar as pesquisas sobre as Políticas Públicas. Ainda, 

reforçou que os dados e estudos realizados pelo Observatório, terá o intuito de 

auxiliar os serviços na luta por melhorias no bairro, bem como, ampliar o debate 

no bairro sobre a escassez dos serviços e as reais demandas vivenciadas. 

 

 



 
 

 

Cida, trouxe para a Rede uma proposta de trabalho de conscientização 

dos eleitores, sobre a importância de transferência dos títulos. Na ocasião, 

relatou que no bairro há muitos moradores que não votam na região, o que 

prejudica o levantamento dos dados sobre a população, para estudo e luta por 

novos serviços e ampliação dos já existentes. 

Houve um momento de debate sobre a greve dos caminhoneiros, onde, 

vários participantes expuseram suas opiniões e olhares sobre os aspectos 

políticos da mobilização. Neste sentido, foi falado da importância de buscarmos 

a mobilização dos moradores do bairro, para suas demandas específicas. 

Alessandra (UBS Morro Doce) ficou de divulgar para a Rede as reuniões do 

Conselho Gestor, no intuito de fortalecer a participação popular nas reuniões. 

Como havia poucos participantes (devido a mobilização dos caminheiros), 

a votação para nova Coordenação da Rede foi adiada para a reunião de junho. 

 

Próximo Encontro: 

DATA: 27/06/2018 (quarta-feira) 

Local:  CEU Anhanguera 

Horário: 09:00h  

 

 

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

Santa Fé) 

 

 

 

 

 

 

 

 


