
 

Objetivo:  

Promover a participação efetiva dos conselheiros gestores do segmento 

usuário, frente ao controle social nos serviços de Aids da Rede Municipal de 

Especialidade em Aids, bem como promover capacitações continuadas visando 

melhores condições de participação política.  

3º Encontro De Conselheiros Gestores 

Os coordenadores do MOPAIDS J. Araújo de Lima e Américo Nunes Neto 

recepcionaram os participantes com um coffee break. Após esse primeiro 

momento iniciou a reunião com o Sr. Araújo trazendo os informes do dia, 

salientando sobre a importância do cuidado e responsabilidade do uso da 

verba pública que foi aplicada na organização do evento.  Posteriormente o Sr. 

Américo solicitou que cada participante se apresenta-se, após a apresentação 

Sr. Américo reforçou a importância do papel do conselheiro gestor como 

multiplicador e transformador para além do espaço do encontro, mas de fazer a 

diferença no dia-a-dia nos espaços onde estão participando. E depois explicou 

a dinâmica das atividades, pincelando sobre a manifestação pacifica que 

acontecerá (23/08) em frente ao laboratório Gilead com intuito de chamar a 

atenção para a necessidade da quebra de patentes do medicamento 

Sofosbuvir para o tratamento de hepatite C. Dito isso apresentou o Sr. Celso 

Ricardo Monteiro (Pai Celso), do Programa Municipal de DST/Aids que 

trazendo a fala e reflexão da importância do controle social como base para  

realizarem intervenções nos serviços onde atuam como conselheiros gestores. 

De maneira clara o convidado fez  comparações que possibilitaram ampliação 

do olhar dos participantes para ações e deveres como conselheiro gestor, a 

partir do contexto da realidade territorial, possibilitando uma troca de 

experiências entre os participantes do evento. 

  

3º ENCONTRO DE CONSELHEIROS GESTORES 

SEGMENTO USUÁRIO 

Local: Hotel Dan Inn Planalto – Av. Cásper Líbero, 115 – São Paulo – SP 

Realização: Movimento Paulistano de Luta Contra Aids  

Apoio: Programa Municipal de DST/Aids – SP 

São Paulo, 22 de Agosto de 2018. 

 



Assim os presentes/participantes foram divididos em dois Grupos de Trabalho 

(GT): Sendo um grupo composto por participantes que  estiveram presentes 

nos encontros anteriores, e foi proposto que o grupo discutisse o que mudou 

após sua participação no 1º e 2º encontro de conselheiros gestores do 

segmento usuário. 

E o outro grupo para aqueles que estavam participando pela primeira vez do 

Encontro, desenvolver um debate sobre dificuldades, desafios e respostas 

obtidas no dia-a-dia dos serviços que participam como conselheiros gestores. 

Pausa pro Almoço 

No período da tarde teve a apresentação dos dois grupos de trabalho (GT), e 

um breve debate, finalizando assim o 3º encontro do conselho gestor do 

segmento usuário.  

➢ Público prioritários - Conselheiros Gestores e usuários dos serviços de 

Aids (seguimento usuários) e das UBS de várias regiões. 

➢ Nº. de participantes - 50 pessoas  

04 – SAE Líder II 

 

03 – SE Fidélis Ribeiro 01 – SAE Vila Prudente 

 

01 – SAE Butantã 

02 – SAE M’Boi 02 – SAE Mitsutani 02 – CTA Pirituba 02 – CTA Sérgio 

Arouca 

01 – CTA – Santo 

Amaro 

02 - CTA São Miguel 01 - CTA Jard. Romano 02 – CTA 

Guaianases 

01 - DAE 

Pinheiros?? 

03 - UBS Vila Bertioga 01 – UBS Jaraguá 01 – UBS Cidade 

Líder I 

01 – UBS Vila 

Carmosina 

01 – UBS Cidade 

Patriarca 

01 – UBS Vila Antonieta 01 - UBS Cidade 

Nova São Miguel 

01 – UBS Parque 

Santa Rita 

01 – UBS Joamar 01 – UBS Vila Ramos 01 – Hospital 

Tatuapé 

01 – Hospital 

Santa Marcelina 

04 – Instituto Vida 

Nova 

03 – Associação EPAH 01 – Fórum  

01 - CRT 02 – Emílio 

Santiago?? 

01 – STS Itaquera ??  

 

Metodologia aplicada: A roda de conversa com facilitador utilizada como 

instrumento indispensável para a troca de experiência e fortalecimento dos 

vínculos entre participantes. 

 


