
 

 

 
Ausências justificadas: Claudio 
Presentes: Américo, Marcel, Claudio, Alexandre, Veloso, Dayana, Marta - Barong, Renata- Anima, Patrícia, Lucrécia e demais constantes em lista de presença 
online. 
Pauta: 

• 1 – Devolutiva Reunião SMADS; Américo 
• 2 – Atualização da Frente Parlamentar; Patrícia 
• 3 – Queixas SAE Lider; Américo 
• 4 - UBS Republica; Patrícia 

 
Informes: 

• 1 – Prêmio Araújo; Américo 
• 2 – SPTrans; Claudio 
• 3 – Comissão Estadual de Saúde; Patrícia 

 
Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião  • Boas Vindas aos participantes e apresentações; Américo 

1 Devolutiva Reunião SMADS; • Reunião efetuada em conjunto das SMS e SMADS para que 
integrantes do Mopaids falassem da necessidade da integração 
entre as pastas de governo de forma a assegurar atendimento, 
proteção e manutenção de benefícios das PVHA. 

• Solicitamos que se que haja vontade política para promoção de ações 
colaborativas entre secretarias. 

• Foi nos solicitado que apresentássemos demandas e necessidades a 
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SMADS, visto a secretária em exercício do cargo manifestar o desejo 
de contribuir e colaborar. 

• Américo solicita que integrantes do MOPAIDS encaminhem as 
demandas e assim possamos apresentar a SMADS; 

2 Frente Parlamentar – Atualizações 
 
 

• A Frente Parlamentar ainda aguarda entrar em pauta de votação e a 
Câmara de Vereadores continua fechada ao público. 

• Há a necessidade de nos mobilizar e fazer uma força tarefa para 
comunicar nossas necessidades de apoio, adesão e voto em favor, 
com aqueles vereadores que não respondem a nossas mensagens.  

• Deveremos retornar ativamente com estratégias de advocacy e a ideia 
é fazermos manifestações nos portões da Câmara, abordando 
vereadores e entregando uma carta aberta onde expomos nossos 
pleitos e a intenção do projeto, de modos a sensibilizar os 
parlamentares. A ideia é fazermos com que a proposta vá a votação 
até outubro/2021. 

• Como encaminhamento, pedimos que dentre os parceiros do 
Mopaids, verifiquemos quais pessoas tem disponibilidade para fazer 
essa mobilização na frente do prédio da Câmara Municipal; 

• Outro encaminhamento é fazer uma mensagem de forma que 
possamos publicar no Twiter, Instagran e Messenger, de forma a 
alcançar o maior numero de parlamentares e assessores dos 
mesmos e, dessa forma, deixar claro nossas intenções e 
necessidades; 
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3 Queixa SAE Lider   • Colaborador/ Usuário do Sae Lider relata sucateamento do serviço 
nesse equipamento, dizendo que esse sucateamento já vem 
acontecendo com frequência no serviço (vide teto do CTA 
Guaianazes), e pouco tem sido feito para reverter a situação; 

• Relata que somente 1 infectologista está atendendo, 1 TO, 2 
dentistas, 1 pediatra, 1 ginecologista, 1 clinico geral, sendo que a 
assistente social se aposentou e não foi reposta, assim como não 
tem mais atendimento de nutricionista, tampouco psicólogo ou 
psiquiatra. 

• SAE Lider já vinha com várias falhas e lacunas no atendimento desde 
tempos antes do COVID e agora o tempo médio de espera para 
coleta de sangue é de 2 horas; 

• Renata questiona qual o posicionamento adotado pelos gestores e a 
resposta que temos é que RH é solicitado, porem nunca chega, 
existe vontade política, mas a mesma não atendida; 

• Americo lembra que o SAE Lider tem “reforço” da AHF, porem os 
queixosos relatam que a AHF só faz a vinculação e a recepção, sendo 
que não há continuidade da atuação no restante do fluxo. Atendidos 
recebem remédios, porém não são consultados; 

• Como encaminhamento, Mopaids levara a queixa para Coordenadoria 
Regional de Saúde Leste e pedirá providencias urgentes;                         
- Questiona inclusive o grau de transparência da RME com as 
coordenadorias, visto que se o problema já foi levantado, por que 
não houve resolução do mesmo; 

• Patrícia pede permissão para levar queixas ao Conselho Municipal de 
Saúde e encaminhar o assunto em reunião extraordinária, com 
documento escrito; 

• Claudio cita inquérito civil nº.: 29.0001.0033283.2020 no MP, onde já 
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tem listados inúmeras queixas e que já faz quase 2 anos que não se 
contrata RH; 

• Américo questiona necessidade de agentes de retenção se não existe 
o serviço; 

4 UBS Republica  • Patrícia comunica que os mesmos estarão participando da reunião no 
próximo mês, devido as discussões da resolução nº7 sobre a 
conferencia municipal de saúde; 

Patrícia 

 
 
Informes: 
 
Item  Instituição  Informação  
1 Mopaids • Comunica sobre início de organização de Prêmio Araújo, cuja realização terá seu ápice em 3 

de dezembro de 2021 com a premiação dos eleitos; 
• Comunica também da aquisição da plataforma de streaming e disponibiliza aos integrantes 

do Mopaids 
2 Claudio • Comunica que estará enviando novamente documento a SPTrans para reiterar 

procedimento de set/2020 que oportuniza a aquisição e renovação de vale transporte. 
3 Patrícia • Comunica que CNS aprovou a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a 4ª 

Conferencia Municipal, que serão realizadas em maio de 2022. Haverá plenária nacional 
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