
 

 

Ausências justificadas:  

 Presentes: Américo, Welton Gabriel, Talita Martins, Manoel Valeriano, Diva Ribeiro, Mellyssa Mell, Cleuza André, Alexandre, André Paschoal, Cassio 

Rodrigo, Walter Mastelaro, Marcel Reis, Taphynis Rosario, Claudio Pereira, Renata- Anima, Eri Ishimoto, Candy Lucas, Luiza Villa, Camilla Pinheiro, Lillith 

Vallentine, Mayara Santos, Amanda Vaz, Revy Limar, Patrícia, Lucrécia e demais constantes em lista de presença online 

Pauta: 

 1. Cássio Rodrigo de Oliveira Silva - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 2. Dra. Luísa Lina Villa – HPV para PVH Estudo Rocchha 

 3. Smads - Levantar os pontos frágeis, quais as barreiras 

 4. Frente Parlamentar/ Devolutivas das plenárias de saúde – Patrícia 

Informes 

  - Prêmio Araújo – Indicações 

 Demais assuntos a ser acrescentados 
 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião   Boas Vindas aos participantes e apresentações; Américo 

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocado por – 
AMERICO 

Coordenação – AMERICO 
 

Data: 15/09/2021 



 

1 Smads - Levantar os pontos frágeis, quais as 
barreiras 

 Américo retoma pauta de reunião realizada com Dra. Berenice da 
SMADS e ressalta a importância de a Sociedade Civil relacionar 
pontos cruciais que deverão ser abordados em reunião a ser 
agendada com corpo técnico da secretaria em questão; 

 Claudio fala da dificuldade comumente encontrada no trato com 
esta secretaria por conta do formato fechado a qual ela adota e 
deixar claro também qual vinculo teremos que ter com a SMADS 
para que haja espaço no atendimento/apoio/respeito as PVHA em 
todos os trabalhos da assistência social; 

 Patrícia ressalta a necessidade de sermos ágeis no agendamento da 
reunião com corpo técnico para aproveitar a “brecha” / abertura 
dada pela Dra. Berenice lembrando que a mesma já foi substituída;  

Américo 

 

 

 

2 Cássio Rodrigo de Oliveira Silva - Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

 Américo apresenta MOPAIDS a Cassio, e fala sobre a necessidade de 
elaborar estratégias conjuntas com a secretaria; 

 Cassio relata que a secretaria foi criada em 2005 e hoje é constituída 
de 5 centros de cidadania com atendimento multidisciplinar, das 4 
unidades moveis que auxiliam na divulgação dos serviços nos 
territórios. Falou também sobre o programa Trans cidadania e do 
canal de denúncias; 

 Fala dos desafios encontrados por conta dos retrocessos políticos 
que refletem em perdas para a sociedade; 

 Américo fala sobre as questões de interlocução com a SMADS e 
propõe a parceria SMADS e Direitos Humanos e Cassio se dispôs a 
fazer a “ponte” nessa parceria; 

 Cassio fala da possibilidade de ampliação de vagas nas casas de 
apoio ao projeto Casa de Homens Trans que abrirá em breve; 

 Fala da necessidade de fazer as informações chegarem nas “pontas” 

Cassio 

 

 

 

 

 

 



 

e para isso propõe que convide secretaria de Transporte, DH, Saúde, 
Smads para que as mesmas trabalhem juntas. Coloca a coordenação 
à disposição para articulação; 

3 Dra. Luísa Lina Villa – HPV para PVH Estudo 
Rocchha 

 Dra. Luísa apresenta o estudo ROCCHHA e fala da importância e a 
necessidade de difundi-lo para que haja adesão ao mesmo; 

 Explica que o HPV causa transtornos/câncer em homens e mulheres 
na parte interna da boca e aparelho reprodutivo e PVHA são mais 
vulneráveis ao HPV.  

 O estudo destina-se a verificar e conhecer melhor o processo de 
como ocorre a infecção na cavidade oral e a partir disso desenvolver 
vacina profilática; A população prioritária desse estudo são homens 
cis, mulheres trans e travestis com idades entre 20 e 50 anos, 
usuários de TARV e indetectáveis. A ideia é aplicar a vacina nona 
valente que atualmente não é utilizada por nosso sistema de saúde 
e após aplicar 3 doses da vacina num intervalo de 8 meses (0-2-6), a 
cada 6 meses aplicar mais uma dose da vacina durante mais 40 
meses (num intervalo semestral entre as aplicações), para 
acompanhamento e desenvolvimento da vacina. 

 Porto Rico e Mexico também compõe a população estudada – serão 
aceitos 167 indivíduos em cada um dos países; 

 Américo pergunta como podemos ajudar e qual é a adesão 
atualmente ao estudo. Como resposta, Dra. Luísa cita que já tem 22 
indivíduos em acompanhamento e podemos difundir a informação 
para que mais pessoas possam aderir ao estudo e contribuir – mais 
informações e inscrições serão feitas através do e-mail: 
estudo.rocchha@gmail.com 

Dra. Luísa Lina Villa 



 

4 Frente Parlamentar/ Devolutivas das 
plenárias de saúde 

 

 Américo divulga aprovação da Frente Parlamentar e poderemos 
ampliar incidência no que tange a retrocessos; 

 Patrícia relata que MOPAIDS será convidado a construir pautas da 
Frente Parlamentar; 

 Américo relata preocupação com a inércia apresentada pela 
Sociedade Civil e que a mesma tem que voltar a incidir, pautar e 
atuar; 

 Claudio complementa que “se não cutucar, nada vai mudar” 

 Patrícia comenta que Comissão de Saúde será problema a ser 
enfrentado dentro da Câmara; 

 Walter entende e concorda com as possíveis dificuldades a ser 
enfrentadas, porém está esperançoso e se dispôs a colaborar com a 
construção e pautas; 

 Patrícia diz que tem muitos bons projetos de HIV parados dentro da 
Câmara e temos que resgatá-los; 

Patrícia 

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 Americo Informa que a AHF irá patrocinar o Prêmio Araújo e o mesmo será realizado em 
03/12/2021 na Câmara dos Vereadores; 

2 Matheus Informa que a 2ª parte da exposição virtual no Museu da Diversidade acaba de ser aberta 
e convida a todes que visitem a mesma. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 20/10/2021 Pauta: a definir Início: 15h00m Fim: 16h30m Local:  virtual 

 


