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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

José Araújo (EPAH), Cláudio Pereira (GIV) e Neide Gravato (Rede TB). 

 

PONTOS DE PAUTA: 

1. Apresentação Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto – Consultório na Rua - BOMPAR; 

2. Mudança no Departamento Nacional de AIDS; Inclusão Tuberculose e Hanseníase; 

3. Frente Parlamentar HIV/TB - Filipe - Articulação Política; 

4. Avaliação do IV Encontro de Conselheiros Gestores e V Encontro de Conselheiros Gestores do Segmento Usuários; 

5. Conferência Municipal e Estadual de Saúde; 

6. GT OG/ONG; 

7. HIV/AIDS na Terceira Idade; 

8. Denuncia usuários CRT; 

9. AHF Brasil, 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Convocado pelo 
MOPAIDS 

Coordenação – Américo Nunes Neto 
 

Data: 17/04/2019 

Local: GIV – Grupo de Incentivo a Vida – Rua Capitão Cavalcante, 145 – Vila Mariana – SP 
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Item 
Pauta/Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 O Sr. Diego Lagatta (Assistente Social), 
Sra. Rosinês Marques(Assistente Social) e 
Sra.  Edsandra Magalhães (Psicóloga), 
apresentaram os trabalhos realizados pelo 

BOMPAR Consultório na Rua, suas ações e 
características do trabalho desenvolvido, 
parcerias e perspectivas para o futuro. Para 
saber sobre os trabalhos desenvolvidos 
pelo BOM PAR acesse o site: 
www.bompar.org.br 
 

Américo disse a Equipe do Bom Par e aos presentes, que no mês de 
agosto o MOPAIDS realizará um Colóquio com a participação de todas as 
Coordenadorias Regionais de Saúde. Ele disse que será uma boa 
oportunidade para aprofundar as discussões de ampliação do Consultório 
na Rua em outras Regiões que ainda não tem essa atuação. 
 
 
 
 

MOPAIDS 

2 Américo discursou sobre a mudança na 
estrutura do Departamento de IST, AIDS e 
Hepatites Virais, com a inclusão da 
Tuberculose e da Hanseníase. Esta 
mudança na estrutura do Departamento foi 
anunciada no início de abril, em reunião 
com os coordenadores de IST/aids. Ele 
solicitou aos presentes que falassem sobre 
o que pensam a respeito destas inclusões. 
Os presentes desaprovaram a falta de 
discussão do governo com a sociedade civil 
sobre as mudanças, e propuseram algumas 
ações. 

2.1. Se unir a outros movimentos para aprofundar a discussão e criar 
conjuntamente uma nota de repúdio sobre a decisão do atual governo. 
Entrar em contato com os movimentos sociais das patologias de 
tuberculose e hanseníase e outras, agendar uma reunião com todos para 
fazer a construção da nota de repúdio. Esta ação tem que acontecer antes 
das Conferências Estaduais e Nacional de Saúde. Construir um documento 
/ monção / petição (Pierre fazer rascunho do documento), abaixo assinado 
para todos os movimentos assinarem. Conato do Movimento de 
Hanseníase 08000262001  
 
2.2. Levar o nosso posicionamento para as Conferências Estadual e 
Nacional de Saúde.  
 
2.3. Fazer uma petição online contra a inclusão da tuberculose e 
hanseníase no Departamento de Aids.  
 
2.4. Acionar as frentes parlamentares. 
 

2.1. MOPAIDS 
2.1.1. Pierre 
(Fazer rascunho 
do documento 
petição) 
Fazer documento 
para colher 
assinaturas para 
o abaixo 
assinado. 
2.2. Pessoas que 
participarão das 
Conferências. 
2.3. Pierre / 
MOPAIDS? 

2.4. MOPAIDS 

http://www.bompar.org.br/
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3 Filipe falou que foi montado um documento 
de justificação para a criação da frente 
parlamentar mista de IST/HIV/TB municipal. 
Agora será levado a cópia do documento 
para a Câmara Municipal para colher 
assinaturas dos vereadores apoiadores. 

Ficou acordado de levarem o documento no dia 24/04/2019, às 12:45 
horas. Foi montada uma comissão para estarem juntos apresentando o 
documento nos gabinetes dos vereadores pedindo apoio dos mesmos. 

Comissão: Marcos, Sonia, Isabel, Patrícia, Maria do Socorro, Pierre, 

Alison, Veloso, Filipe e Américo. 

Coordenação 
MOPAIDS e 
Comissão 

4 O IV Encontro foi realizado no dia 19 de 
março, obteve 52 inscrições, mas contamos 
com a presença de 42 participantes, onde 
as expectativas que mais sobressaíram e 
se repetiram foi a de um bom dia de 
trabalho, de troca e aprendizagem. Pierre, 
Marcos e Alisson relataram da importância 
desses Encontros, para os usuários ter uma 
maior conscientização da importância dos 
Conselheiros para lutarem por seus direitos 
e principalmente do coletivo. Patrícia falou 
da importância de cursos para capacitação 
de Conselheiros Gestores e não estão 
acontecendo. Sobre o Encontro Patrícia 
disse ter ficando muito satisfeita, o pessoal 
estava muito motivado e empolgado, e 
espera que no próximo o pessoal esteja da 
mesma forma. Américo disse que essa e 
uma missão do MOPAIDS, um trabalho de 
insistência, mas que hoje já estamos 
colhendo resultados positivos. 

Obs. O relatório do IV Encontro está 
disponível no site do MOPAIDS 
(www.mopaids.org.br).  

Pensar para o próximo Encontro que acontecerá no dia 29 de maio de 
2019: 

 Elaboração de uma ferramenta para analisar como estão sendo as 
atuações dos conselheiros dentro dos serviços. 

 Pensar em um evento mais inclusivo, com a participação efetiva de 
jovens e pessoas da terceira idade. 

 Sugestão do Américo de aproximação com os CJs; 

 Pierre sugeriu oficina/dinâmica de conscientização para os jovens 
usuários dos serviços, que o trabalho deve ser voltado para o 
coletivo; 

 Sugestão de nome para o V Encontro “ENCONTRO DE 
GERAÇÕES”; 

 Incluir o Pierre no grupo de WhatsApp da comissão organizadora;  

 

Comissão Organizadora: Américo, Marcos, Isabel, Patrícia e Pierre. 

 

Coordenação 
MOPAIDS e 
Comissão 
Organizadora 

http://www.mopaids.org.br/


                                     
                                                                              Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS 

         Sede Administrativa: EPAH - Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris 

                                       São Paulo - SP. CEP. 05794-310   
                                       Fone: (11) 2776-3709 - E-mail: mopaids@gmail.com 

 

    Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS 
           Sede Administrativa: EPAH - Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris 

                                          São Paulo - SP. CEP. 05794-310   
                                       Fone: (11) 2776-3709 - E-mail: mopaids@gmail.com  

    

5 Na opinião dos participantes, a Conferência 
Municipal de Saúde ficou marcada pela 
desorganização e pela falta de espaço para 
discussões mais aprofundadas. Todas 
propostas levadas pelo movimento de 
AIDS, TB e Sífilis foram aprovadas. E serão 
defendidas na Conferência Estadual. 

Levantar todas as propostas de saúde aprovadas do município referentes a 
aids e tuberculose e acompanhar de perto, nos próximos dois anos, o 
andamento de cada uma delas na cidade. 

Manter como pauta constante da Frente Parlamentar as propostas 
aprovadas. 

Comissão de Monitoramento das Propostas: Patrícia, Veloso, Isabel, 
Filipe, Marcos e Pierre. 

Comissão de 
Monitoramento 
das Propostas. 

6 Américo esclareceu ao presentes que este 
GT é formado pela sociedade civil e os 
profissionais técnicos do Programa 
Municipal, com o objetivo de discutir 
políticas de AIDS e elaboração de editais 
para propostas de projetos comunitários. 
Informou que a primeira reunião aconteceu 
no final de março. O PM Estão propondo 
que as ONGs que trabalham com coletivos 
participem do próximo Edital para ampliar 
suas parcerias. 

Fazer um levantamento com o PM a respeito da Oficina que irá acontecer 
nos dias 09 e 10 de maio. Verificar a possibilidade de estar divulgando na 
mala direta do MOPAIDS. 

Silmara 

7 HIV/AIDS na Terceira Idade; 
Não foi debatido o tema decorrente a 
ausência da pessoa que sugeria a pauta no 
IV Encontro de Conselheiros não estar 
presente a esta reunião. 

Ver a possibilidade de realização em uma próxima reunião do MOPAIDS. XXXXXXXX 

8 Maria do Socorro veio denunciar a falta de 
equipamentos (falta de estrutura) para os 
médicos fazerem receitas e solicitações de 
exames, estão sendo feitos manualmente, o 
que causa uma demora muito grande nas 
consultas e o bom andamento no serviço. 
Laerte veio denunciar a falta de 

Enviar oficio ao CRT solicitando esclarecimentos a respeito das denúncias 
trazidas ao MOPAIDS. 

Coordenação 
MOPAIDS 
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medicamentos no CRT para diabetes e o 
mal atendimento do profissional ao 
repassar informações aos usuários do 
serviço. 
Como estavam presentes conselheiros 
gestores do CRT, inclusive o Laerte é um 
deles, foi sugerido que conversem com a 
direção a respeito dessas questões 
denunciadas. 
Na próxima terça feira terá reunião do 
Conselho, sugestão dos dois participarem 
da reunião. 

9 Veloso relatou que na última reunião do 
Conselho Municipal de AIDS, teve a 
apresentação da AHF com a presença do 
Sr. Roberto de Jesus. A AHF Brasil 
desenvolve um projeto na cidade de São 
Paulo em parceria com a Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e 
os Programas Estadual e Municipal de 
IST/Aids, envolvendo sete unidades de 
públicas de saúde (incluindo Centros de 
Testagem e Aconselhamento e Serviços de 
Assistência Especializada). Ele informou 
que a intensão da AHF é de implantar uma 
clínica de tratamento para HIV, ainda neste 
ano, aqui no centro de São Paulo. Disse 
que seria importante estar convidando o Sr. 
Roberto de Jesus para estar vindo em uma 
reunião do MOPAIDS apresentar a 
proposta da AHF. 

Convidando o Sr. Roberto de Jesus para estar vindo em uma reunião do 
MOPAIDS apresentar a proposta da AHF. 

Coordenação 
MOPAIDS 
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INFORMES:  
 

 Bolsas Congresso de AIDS – Foz do Iguaçu – PR – 22 a 25 de setembro; 

Como relatado na última reunião do MOPAIDS, quatro pessoas, participantes ativas do movimento, enviaram solicitação para concorrerem às bolsas. O 

MOPAIDS tem disponibilidade para 03 bolsas. Assim foi formado um comitê avaliador para verificar as pessoas que mais se adequam dentro dos critérios pré-

estabelecidos. 

A Coordenação do MOPAIDS nomeou as seguintes pessoas para o Comitê Avaliador: 

Silmara Lett – Coordenadora do Projeto MOPAIDS; José Carlos Veloso – Membro da Rede TB; Ariana Wruck – Movimento das Cidadãs +; 

Solicitantes das Bolsas: 

Filipe Vieira Pombo; Isabel Cristina Balla; Patrícia Perez; Rodrigo Paiva; 

O Comitê avaliador recebeu por e-mail as quatro solicitações para a bolsa, após as análises encaminharam individualmente para a Coordenação do MOPAIDS 

os seus pareceres. Os selecionados para estarem participando do Congresso são: Filipe Pombo, Patrícia Perez e Isabel Balla. 

 

 Filipe informou que amanhã, 18 de abril, acontecerá no Koinonia às 19 horas, um Evento para homens Trans. Rua do Carmo 56, em frente ao Poupatempo Sé. 

 

 Monitoramento do Projeto MOPAIDS; A reunião de monitoramento do primeiro semestre do Projeto MOPAIDS (setembro/2018 a fevereiro/2019) será no próximo 

dia 30 com a equipe técnica do Programa Municipal.  

 

 Américo informou sobre o Comitê Consultivo para Travestis e Transexuais que tem como objeto discutir políticas de prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), HIV/Aids a estas populações. O MOPAIDS indicou a Juliana Leandre para fazer parte do comitê representando o movimento, porém como 

a mesma já é agente de prevenção e participa de Fórum interno de discussão de agentes de prevenção o Programa Municipal não aceitou a indicação, pois os 

objetivos deste Comitê é ampliar as discussões com uma maior diversidade. 

 

 Rodrigo Paiva convidou os presentes para participarem de uma pesquisa denominada “Stigma Index”, que está sendo realizada em vários países do mundo, e 

agora também no Brasil. Já está acontecendo em algumas capitais e Rodrigo é um dos entrevistadores aqui de São Paulo. Para participar as pessoas precisam 

ser moradoras de São Paulo e serem soro positiva para o HIV. 
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 Filipe informou que ontem, 16 de abril, realizaram reunião em Guaianazes com a Coordenadoria Regional Leste, e informaram que a “hormônio terapia” já está 

funcionando no ambulatório de especialidades do CAPS. 

 
 Patrícia de um informe da Comissão Municipal de AIDS. Disse que não estava presente na reunião, mas que o Paulo Giacomini passou as informações dos fatos 

ocorridos na mesma. Veloso e Isabel disseram que estavam presentes nesta reunião. Ela relatou os problemas que estão chegando à Comissão de AIDS em 

relação ao CTA Sergio Arouca e o Jardim Nélia. Saiu uma demando da Comissão de Aids, foi para a reunião do Conselho Municipal na quinta-feira passada, e o 

Conselho Municipal está fazendo uma convocação a Sra. Elza e também para a chefe de dela Sra. Edjane e um convite ao Ministér io Público para estarem 

participando da próxima reunião da Comissão de AIDS, que será realizada no dia 14 de maio às 10 horas da manhã. Disse ser muito importante esta reunião 

porque já foi debatido inúmeras vezes a questão do CTA Sergio Arouca estar no mesmo prédio, junto ao CAPS, e isso vem ocorrendo aproximadamente a 02 

anos, ocorrendo vários problemas com os usuários dos serviços, e que a Sra. Elza, coordenadora, vem se omitindo em suas respostas. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data:  

29/05/2019 

Pauta:  

 

Início:  

14h00m 

Fim:  

17h00m 

Local:  

LOCAL A SER DEFINIDO 

 


