
 

 

Ausências justificadas: Claudio 

 Presentes: Américo, Marinara, Marcel, Matheus, Alexandre, Veloso, Walter, Luiz França, Dayana, Welton, Renata- Anima, Patrícia, Lucrécia e  

demais constantes em lista de presença online 

Pauta: 

 1 - Avaliação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e discussão sobre próximas ações – Luiz de França 

 2 –  Prep/ Pep – Elisa MNCP  

 3 – Atualizações sobre Frente Parlamentar - Patrícia 

 4 - Prêmio ARAUJO - Américo 
 

 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião   Boas Vindas aos participantes e apresentações; Américo 

1 Avaliação da Parada do Orgulho LGBT de 
São Paulo e discussão sobre próximas 
ações; 

 Foi solicitado ao colegiado que fizesse considerações sobre 
impressões referentes a Parada 2021;  

 Veloso elogiou a iniciativa e disse que esperava a participação ativa 
do público. Ressaltou a possibilidade de mais visibilidade para 
assuntos HIV/Aids e elogiou a possibilidade de compromisso político 
viabilizado pela Parada, na busca de ações efetivas em políticas de 
saúde reprodutiva e sexual; 

 Quando Luiz solicitou sugestões para ações, Américo propôs rodas 
de conversas e lives com participação de artistas, Andrea sugere que 
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seja abordado questões de prevenção e Alexandre sugere que ações 
cheguem as regiões mais periféricas da cidade; 

 Patrícia lembra que em tempos passados, as Paradas aconteciam 
nos bairros e sugeriu que voltassem a acontecer;  

 Remon fala sobre os 40 anos de ativismo, e diz que memória e 
história é uma grande arma para prevenção. Fala também sobre a 
exposição no Museu da Diversidade; 

 Veloso sugere que se conte a história através de cartazes de 
prevenção e Américo pede espaço para que se cite Enong e também 
a construção da Colcha de Retalhos Contemporânea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Prep. e Pep    Elisa relata que em reunião no Fórum Estadual de ONG, foram 
apresentados dados de Prep e Pep e foi evidenciado que a 
tecnologia não tem chegado a populações alvo, principalmente as 
que vivem em periferias; 

 Relata que foi sugerido junto ao Estado, que houvesse veiculação de 
anúncios informativos através de publicidade informativa em 
veículos de transporte público, assim como em pontos de ônibus, 
porém foram informados que tal proposição era de competência do 
município, por isso trouce a demanda ao colegiado 

 Américo questiona se a tecnologia estará disponível a todos e não só 
a populações chaves, se tem e será disponibilizado o auto teste; 
quem vai produzir e pagar pelo material e foi encaminhado que seria 
chamado uma reunião com a Coordenadoria Municipal para 
questionamentos sobre insumos e possibilidades de sustentação 
financeira e posicionamentos oportunos; 

Elisa MNCP  

 



 

3 Atualizações sobre Frente Parlamentar   Patrícia comunica que a Frente Parlamentar ainda está parada, visto 
a Câmara de Vereadores estar em recesso e acordamos em chamar 
reunião com Celso Giannazi para providencias; 

 Aguardamos ainda datas de reunião com SMADS e Movimento LGBT 
– ambas previstas para agosto; 

Patrícia 

 

 

 

4 Prêmio Araújo 

 

 Américo explana sobre Prêmio Araújo e compõe Petit Comitê para 
elaboração de regras, critérios e categorias. 

       O PC será composto por: Patrícia, Talita, Renata e Andrea 

Américo 

 
 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 GIV Informa que se deu o início ao Projeto Adesão Positiva para jovens até 29 anos e já 
começaram as rodas de conversa; 

2 IVN Iniciado Projeto Jovem Gay onde será abordado Mandala de Prevenção, usos e assuntos 
relacionados a COVID. 

3 Veloso Comunica que em 22/07/2021 haverá live com Ministério da Saúde e Ministério da 
Cidadania para discussão do SUS e SUAS para discussão de diversas patologias e entre 
elas, a TB 

4 Patrícia Informa que CTA Guaianazes caiu o teto e estão atendendo de forma bastante provisória, 
o que tem afetado o atendimento na região. A ideia é acompanhar os encaminhamentos 
para que não haja perdas; 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18/08/2021 Pauta: a definir Início: 15h00m Fim: 16h30m Local:  virtual 

 


