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MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocação: 
AMÉRICO 

Coordenação: 
AMÉRICO 

Data: 
17/02/2021 

 

 
 

Ausências justificadas:  

 Presentes: Américo, Claudio, Lucia, Fernanda Peres, Marta McBritton, Veloso, Alexandre, Marcel, Aline, Eliane, Sergio, Isabel, Renata (Anima), 

Vanessa, Fernanda, Welton Gabriel, Herica, Talita, Aline Rocha (Casa Ser), Patrícia e Lucrécia. 

 
PAUTAS: 

•         1. Apresentação da Agenda MOPAIDS 2021 – Américo 

•         2. Parada LGBT 2021 – Matheus 

•         3. Redes Sociais MOPAIDS – Divulgação de informações sobre membros – Lucrécia/Marcel/Talita 

•         4. Como melhorar a dinâmica das reuniões do MOPAIDS; 

 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 Apresentação da Agenda MOPAIDS 
2021 

• Apresentação da Agenda MOPAIDS 2021 contendo programação do 
primeiro quadrimestre (Clique aqui para abrir a Agenda 2021); 

• São colhidas proposições para que o MOPAIDS sugira pautas para 
Conferencia Nacional/Estadual/Municipal, que tratem de políticas 
voltadas as Mulheres; 

Américo 
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• Ressalta-se também a necessidade de ações incisivas junto a SPtrans, 
por conta das barreiras impostas pelo órgão na concessão de benefícios 
a pessoas com direito a transporte gratuito. 

• Acrescenta-se a necessidade de retomada das questões relacionadas a 
conselhos gestores, e que isso deveria ser levado a Coordenadoria de 
saúde, para que lá estabelecessem que conselhos gestores fossem “tidos 
como metas” dentro dos equipamentos, para que houvesse a efetivação 
do dialogo entre serviços x usuários no território; 

• Solicitou-se que houvesse a defesa da vacinação de trabalhadores de 
ONG que trabalhem em linha de frente junto a população vulnerável e 
deliberou-se que essa pauta fosse levada ao conselho municipal e 
estadual; 

2 Parada LGBT 2021  
 

• Foi feita a apresentação de slogan, atualizações relativas à organização, 
e comunicação do lançamento inicial que será efetuado em 03/03/2021 
contendo slogan e também manifesto com tudo que a associação tem a 
dizer sobre o tema. (Clique aqui para abrir a apresentação da Parada); 

• Sobre a possibilidade da execução da Parada nos moldes presenciais 
ainda é uma incógnita, devido ao fator epidemiológico que estamos 
enfrentando; 

• Foi sugerido que para ilustrar os 40 anos de luta contra a Aids, 
resgatassem o projeto “Nomes”, tentando encontrar onde esta o 
material anteriormente usado. 

• A Parada tem sido discutida em âmbito Nacional, com a possibilidade de 
que a mesma alcance nível internacional, e o tema seja explorado de 
forma global; 

 Matheus/ Alexandre 

3 Redes Sociais MOPAIDS – Divulgação de 
informações sobre membros  

• Américo ressalta a importância da utilização das redes sociais do 
MOPAIDS pelos integrantes do movimento, ressaltando que a utilização 
ativa impulsione a melhor capilaridade de alcance da informação; 

Américo/Lucrécia/ 
Marcel/Talita 
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4 Como melhorar a dinâmica das 
reuniões do MOPAIDS; 

• É sugerido que alternem os horários das reuniões; 

• É colocado que em muitas vezes reuniões virtuais não podem ser 
acompanhadas, devido ao fato de pessoas ainda não terem acesso a 
tecnologias necessárias, tais como computadores, wifi e etc.; 

• Também é posto que muitas vezes as pessoas se sentem inibidas nesse 
ambiente; 

• Alternância de membro na condução das reuniões – Sandra se propõe a 
intermediar o próximo encontro 

TODOS 

 
 
INFORMES: 
 

Item  Instituição  Informação  
1 MOPAIDS • Patrícia informa que processo referente a Frente Parlamentar que havia sido arquivado em 2020 

por conta do fim do mandato, foi desarquivado já neste mês e o mesmo seguira direto a 
Plenária Principal para votação, o que faz com que não tenhamos que iniciar o processo desde o 
princípio novamente; 

• A Rede e a Comissão de TB farão um documento reiterando a necessidade do compromisso com 
a Frente para que possamos avançar nas pautas HIV/AIDS/TB em esferas parlamentares 

2 Vida Nova • Será distribuído a RME o cartaz/vídeo que objetiva disseminar o trabalho efetuado pelo Instituto 
Vida Nova, referenciando o trabalho executado. 

 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 24/03/2021 Pauta: Conversa com vereança eleita sobre pautas do 
MOPAIDS e Frente Parlamentar 

Início: 15h00m Fim: 16h30m Local:  virtual 

 


