
 
 

ATA REUNIÃO – REDE DE PROTEÇÃO ANHANGUERA 

 

Coordenação: Alcilene Nery (Centro Santa Fé) e Tatiane Daniel (CCA Alegria e Vida) 

Local: CEU Anhanguera 

Data: 25/07/2018 

 

Participantes:, Elaine Rodrigues (CCM), Suseth de Andrade (CJ Anhanguera), Carolina Medeiros (CCA Britânia), 

Reginaldo Prado (Sabesp – PPC), Rodrigo de Andrade (MSE – Perus), Fabiana de Andrade (CCA Filhos da Terra), 

Renata Pires (CCA Guadalupe), Tatiane Daniel (CCA Alegria e Vida), Vera Lucia Borges( CCA Jd. Jaraguá) Joyce 

Sousa (NAIS - Criando Asas), Bruna Paula Santos (CCA Sol Nascente), Rodrigo Diego  (CCA Sol Nascente), , Marcia 

de Brito (EMEI Mª Jose do Pré) Alessandra do Amaral (UBS Morro Doce),Thiago Bulhões (NASF Psicólogo UBS 

Morro Doce), Laiza Frohmit (CEFAI – DRE P/J), Mara S. Lino (CEFAI-DRE P/J), Tamara B.D.M. Rocha (CECCO-

Perus), Daiane Silva (CREAS/Perus), Cristina Ribeiro (NAAPA P/J), Dabiane Cristina (NAAPA P/J) , Jurema G.F 

Camargo (AMA PQ anhanguera) e Cátia Martins ( CEU Pq Anhanguera).  

 

 No dia vinte e cinco de julho 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. 

 O encontro foi mediado pela Tatiane (CCA Alegria e Vida) com apoio de todos os presentes. Iniciamos com 

informes sobre o fechamento do SASF que será substituído pelo novo programa da assistência social CCinter que 

visa maior abrangência de atendimentos. Rodrigo (MSE Perus) e Elaine Rodrigues (CCM) ambos estiveram presentes 

na reunião de rede de Perus (RESAPE), devido ao fechamento do Serviço da SASF, o encontro foi pautado apenas 

nesta questão, sendo agendadas novas datas (01/08 e 15/08), para discussão do Evento Previsto par setembro. Os 

representantes da UBS do território (Alessandra) e (Thiago)  falaram sobre o trabalho da equipe do NASF explicando 

como é a dinâmica e os enfrentamentos que sofrem devido à burocracia que acaba sendo entraves para um 

atendimento de qualidade, ressaltou sobre as campanhas de vacinação que já estão disponíveis para atender ao 

público. A rede sugeriu que os próximos encontros pudessem ser temáticos de acordo com as demandas apontadas 

pelos serviços (Violência domestica/ Suicídio/ gravidez na adolescência / sucateamento das políticas publicas/ 

sexualidade) foram algumas sugestões do grupo para que possamos ter ações concretas e tornarem os encontros 

mais consolidados e informativos, todos participantes concordaram ficando acordado para próximo mês fazer contatos 

e trazer uma representante sobre a violência domestica, que possa nos da um norte para trabalhamos em nossos 

serviços no que tange a prevenção e orientações.  

Foi questionado ao grupo dos encontros serem itinerantes, porém todos optaram pela continuidade ser no CEU Pq 

anhanguera, devido sua localidade favorece a todos para o deslocamento. . 

Para finalizar, foi passado informes referente a agenda mensal dos serviços.  

 

Próximo Encontro: 

DATA: 29/08/2018 (quarta-feira) 

Local:  CEU Pq Anhanguera  

Horário: 09:00h 

 


