MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por –
Coordenação – AMERICO
AMERICO
Ausências justificadas:

Data: 20/10/2021

Presentes: constantes em lista de presença
Pauta:

 1 - Apresentação Área técnica Pop Negra;
 2 - Frente Parlamentar - Próximos Passos;
 3 - SAE LIDER
 4 - Renovação Projeto Mopaids;
 5 - 1ºDezembro
Informes


Item

- Prêmio Araújo – Indicações
Pauta Descrição/Problema

Início da Reunião

1

Apresentação Área técnica Pop Negra;

Encaminhamentos
 Boas Vindas aos participantes e apresentações;

 Por motivo de força maior, a Sra. Valdete (responsável pela área
técnica Pop. Negra), adiou para o próximo mês a participação em
nossa reunião;

Responsável
Américo

Patrícia

2

Frente Parlamentar - Próximos Passos;

 Patrícia relata que em 30/09/2021 houve a publicação da Resolução
nº6, porém ainda não foi publicizada via no site da Câmara
Municipal;

Patrícia

 Américo sugere que se faça um proclame para que se acelere o
agendamento de uma reunião da Frente Parlamentar e que
preferencialmente se faça uma Audiência Pública;

3

SAE LIDER

 Patrícia relata que participou de 2 reuniões com conselho gestor,
com a participação da Coordenadoria e dos trabalhadores, onde
ficou claro que já havia conhecimento de uma ordem de
terceirização;
 Os conselheiros gestores pediram para que o Infecto do Sae,
capacite os profissionais que estão chegando oriundos da atenção
básica; discorda frontalmente da fala da Coordenadoria, onde os
mesmos dizem que o problema não é falta de RH, visto a quantidade
de demanda que se tem;
 Américo sugere judicialização, visto que o politicamente correto já
foi feito;
 Cândi relata que a administração direta também tem sido ineficiente
e que profissionais tem tido que comprar insumos para efetuarem o
trabalho, sem contar que a cozinha já foi desmontada e usuários
passam o dia todo naquele lugar aguardando atendimento sem ter o
que comer. Lembra que o papel do Conselho Gestor também é zelar
pelo caráter humanitário do atendimento.
 Americo diz que temos que colocar a prova os ativistas, inclusive as
redes sociais e sugere uma ação em frente ao Sae Lider, incluindo a
presença da imprensa;
 Veloso se posiciona a favor da manifestação;

Américo

 Carol Iara lembra que tem vários conselheiros envelhecendo e que
muitas coisas acontecem em loco e deveremos ter cuidado para não
gerarmos conflitos;

4

 Américo pede além da participação que teremos em conjunto com o
Fórum de ONG Aids SP;

1ºDezembro

Américo

 Veloso sugere temas como desmonte do SUS, não contratação e
RHs, terceirização,
 Em 30/11/2021 haverá ato no vão do MASP
5

Renovação Projeto Mopaids

 Américo informa que o Projeto Estratégico do Mopaids termina em
30/10/2021 e que já solicitamos renovação. Informa que houve
redução de R$30.000,00 na verba em relação ao ano anterior.

Américo

Informes:
Item
1

Instituição
Americo

2

Veloso

Informação
Informa que a plataforma de votação já está preparada e reforça que a AHF irá patrocinar
o Prêmio Araújo e o mesmo será realizado em 03/12/2021 na Câmara dos Vereadores;
Convida para as lives que a Rede de TB tem realizado;
PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 17/11/2021

Pauta: a definir

Início: 15h00m

Fim: 16h30m

Local: virtual

