
 
 

 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

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

Anhanguera). 

Local: CEU Anhanguera 

Data: 27/06/2018 

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

Fé), Kelly Cristina (CCA Anhanguera), Elaine Rodrigues (CCM), Suseth de 

Andrade (CJ Anhanguera), Carolina Medeiros (CCA Britânia), Maxwell Pinheiro 

(UNICEU), Reginaldo Prado (Sabesp – PPC), Rodrigo de Andrade (MSE – 

Perus), Fabiana de Andrade (CCA Filhos da Terra), Jamille Santos (Comun. 

Santa Rita), Renato de Sousa (EMEF Marili Dias), Renata Pires (CCA 

Guadalupe), Tatiane Daniel (CCA Jaraguá), Joyce Sousa (NAIS - Criando Asas), 

Hugo Bojanha (EMEI Jd. Monte Belo), José Roberto (EMEI Monte Belo), 

Alessandra do Amaral (UBS Morro Doce). 

 No dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, 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 informou que o site da Rede está atualizado contendo as atas de 

2018 e também com a nova logomarca. 

Rodrigo (MSE) apresentou informações sobre o Seminário da Rede de 

Perus, onde, terá a apresentação de três organizações: Quilombaque; Ora do 

Conto; Teatro Pandora. As apresentações terão um formato de apresentação 

teatral, para dialogar com o público quais são os serviços ofertados no território, 

bem como, os desafios e as precarizações que incidem sobre eles. Também irão 

debater sobre o fechamento do SASF. Ainda, Elaine do CCM ficou de verificar 

sua disponibilidade para participar das reuniões da RESAPE. 

Sobre a pauta do Show de Talentos, os serviços ficaram de levar para 

suas respectivas coordenações as possíveis datas para escolha na próxima 

reunião. 

Carolina, informou aos integrantes sobre o Observatório Social – 

Anhanguera. 

 



 
 

 

Renata, pontuou algumas dificuldades do seu serviço relatando que o 

CCA Guadalupe ganhou uma quadra para desenvolver atividades com as 

crianças e adolescente, porém, vêm enfrentando dificuldades no uso do espaço, 

visto que, o local está sendo usado para uso de drogas e até mesmo ponto de 

prostituição. Relatou ainda que, próximo ao CCA, existe um escadão que o local 

também é usado para consumo de drogas. Os demais participantes também 

relataram outros pontos de droga no bairro, como a Praça da Cultura (Mini 

Ramp) e outros escadões, trazendo para o debate a problematização do uso de 

drogas pelos jovens do bairro. 

Em seguida houve a votação da nova Coordenação da Rede, ficando 

Alcilene Nery (Centro Santa Fé) e Tatiane (CCA Jaraguá). 

Para finalizar, foi passado informes referente a agenda mensal dos 

serviços.  

 

Próximo Encontro: 

DATA: 25/07/2018 (quarta-feira) 

Local:  Centro Santa Fé (posteriormente mudamos o endereço para o CEU 

Anhanguera) 

Horário: 09:00h  

 

 

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

Santa Fé) 

 

 

 

 

 

 

 

 


