
 

 

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocado por – 

AMERICO 

Coordenação – Patrícia e Lucrécia 

 

Data: 19/05/2021 

Ausências justificadas: Américo 

Presentes: Veloso, Talita, Alexandre, Welton Gabriel, Fernanda Peres, Walter, Na 

drea, Adriana Bertini, Marcel Reis, Cleuza Helena, Renata, Daiana, Rick, Sandra, Matheu, Reine, Lucia, Eduardo Barbosa, Patrícia, Lucrécia e demais constantes 

em lista de presença online. 

Pauta: 

1 - Atualizações sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 

2 - Devolutiva para reunião da Comissão de Aids sobre o Conselho Gestor 

3 - Carta para o Novo Prefeito 

4 - O trabalho das ONGs na pandemia - Testagem de Covid para públicos específicos (Barong e CRD) 

 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião  ● Boas Vindas aos participantes e apresentações; Lucrécia e Patrícia 



 

1 Atualizações sobre a Parada do Orgulho 

LGBT de São Paulo 

● Informa que haverá Corrida do Orgulho LGBT e que as inscrições 

deverão ser efetuadas até dia 06/06/2021 – o valor arrecadado com as 

inscrições será revertido em cestas básicas; 

● A Parada será realizada de forma virtual em 06/06/2021 e o tema da 

mesma será Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais; 

● Há necessidade de alinhar expectativas e por isso será criado um 

comitê consultivo para que haja definições sobre a parada que queremos; 

● Haverá o Prêmio Cidadania e Respeito a Diversidade – a votação 

será efetuada diretamente no site do evento; 

● Será realizada exposição no Museo da Diversidade e é pedido 

contribuições com fotos, cartazes e materiais que resgatem a luta do 

Movimento no decorrer dos anos; 

Matheus 

2 Devolutiva para reunião da Comissão de 

Aids sobre o Conselho Gestor 

 

● É relatado dificuldades para reunir pessoas dispostas para atuarem 

como conselheiros devido não só a pandemia, mas também pelas diversas 

aposentadorias e não reposição de rh para exercer a função; 

● Será realizado treinamento para conselheiros; 

● Foi elaborado questionário para identificar perfis e que na sequencia 

se faça treinamento e alinhamento de funções; 

Patrícia 

3  Carta para o Novo Prefeito 

 

●  Deliberado que será enviada carta de apresentação ao novo 

prefeito para apresentação do Mopaids, juntamente com um pedido de 

audiência com o mesmo; 

● Necessidade de pedirmos uma nova Audiência Pública; 

 

Patrícia 



 

4  O trabalho das ONGs na pandemia - 

Testagem de Covid para públicos 

específicos (Barong e CRD) 

 

● Barong apresenta slides contando sobre as necessidades e 

dificuldades diversas apresentadas nos atendimentos efetuados neste 

momento de pandemia; 

● Mostra as adaptações e mudanças já realizadas e os resultados 

obtidos dos esforços empregados – Material já disponível no site; 

● Relata que foi criada força tarefa CRD + UNICAMP promovendo 

testagem no entorno do CRD e do Pela Vidda, porém com dificuldade 

devido ao fato de não terem equipamentos adequados, ainda que o 

resultado dos testes saísse em 48 horas; 

● Parceria com a Casa Florescer onde 3/60 casos foram diagnosticados 

e puderam agir em tempo de evitar contágios; 

● Relata o êxito na parceria efetuada com o Barong, vistos os mesmos 

possuírem equipamentos adequados para testagem e desta forma puderam 

levar testagem para publico carente viventes na região da Barra Funda, 

onde puderam também fazer trabalho de sensibilização e informação para 

interrupção de cadeia de transmissibilidade; 

 

 

Welton 

 

 

 

Eduardo Barbosa 

 

 

Informes: 

 

Item  Instituição  Informação  

   

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 16/06/2021 Pauta: a definir Início: 15h00m Fim: 16h30m Local:  virtual 
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