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

Data: 17/11/2021

Presentes: constantes em lista de presença
Pauta:

1 - Apresentação Área técnica Pop Negra - Patrícia;
2 - Dapsona e SPTrans - Claudio;
3 - Chamada para Audiência pública com o tema IST/HIV/AIDS - Patrícia;
4 - Devolutiva sobre O SAE Líder - Patrícia
Informes

Item



Prêmio Araújo – Indicações/ 1º de dezembro



informe da comissão Municipal de AIDS (apresentação da coordenação de Hepatites e Plano Municipal de saúde 2022-2025)
Pauta Descrição/Problema

Início da Reunião

Encaminhamentos
 Boas Vindas aos participantes e apresentações;

Responsável
Américo

1

Apresentação Área técnica Pop Negra

 Marcos Antônio dos Santos – representante da área técnica Pop.
Negra agradece a oportunidade de fala e já socializa o evento Farol
que acontecera dos dias 19 a 21/11/2021.
 Explana que a área tem 18 anos de existência, e está publicizada na
área de atenção básica no site da prefeitura, tendo nascido da
mobilização da pop. Negra na 1ª Conferencia de saúde em 2003 com
atuação em dados no IBGE, que 4MI da população eram negros, e
que informações anteriores haviam sido perdidas;
 Américo pergunta se a temática HIV faz parte dos eixos de discussão;
Marcos responde que sim;
 Paulo Giacomini relata dificuldades de encontrar informações
precisas sobre a pop. Negra;
 Marcos conta um pouco da experiência da implantação do PAS em
Cidade Dutra e da dificuldade de tirar um posto de Saúde para dar
lugar a “aideticos”, relatando como a população daquele local
discriminou à época.
 Patrícia parabeniza a iniciativa e fala da politica municipal da Pop.
Negra que acabou de “sair do forno”, reconhecendo o racismo
institucional, incluindo agravos do HIV e da TB, assim como a
necessidade de trabalhar redução de danos, principalmente junto ao
público jovem e adolescentes;
 Marcos fala da importância e da dificuldade de se discutir HIV/AIDS
junto a pop. Negra, o quanto o negro é ainda mais discriminado
quando tem essas comorbidades, daí a importância do
enfrentamento;
 Américo fala sobre editais e se essa pasta tem interesse em receber
projetos com a temática HIV/ aids e Tb;
 Marcos relata que recebem poucos projetos inscritos em editais e

Patrícia

que a tendencia da área é crescer e aí apresente mais possibilidades
e propostas;
 Américo coloca o Mopaids a disposição da pasta para pensar nos
futuros editais que possibilite a interação pop. Negra x temática
HIV/ Aids e TB;
 Américo questiona se há aproximação com a SMADS;
 Marcos diz que portas estão abertas e que relações frias devem ser
superadas. Que a abertura e a escuta está ativa para todas as áreas
e somente dessa forma podem propiciar mudanças; fala da
importância do senso para proposição de propostas e ações
efetivas;
 Americo já deixa o convite para participação em Audiência Publica
(como integrantes da mesa) que será agendada e comunicada com
devida antecedência;
2

Dapsona e SPTrans

 Claudio explana que a Dapsona é um dos medicamentos usados para Claudio
tratamento de hanseníase, que estava em falta desde 2020 e que
havíamos entrado com pedidos de informação junto ao MP.
Somente agora chegou à resposta dizendo que a produção da
mesma é feita pela FURP e que a mesma não o faz devido a
necessidade de reforma em sua linha de produção (com
investimento da ordem de 1M, e só receberam 73 mil). Visto isso,
não há produção de Dapsona;
 Diz que estamos juridicamente nos posicionando na cobrança de
providencias;
 Sobre a SPTrans, relata que MP e DP no ultimo mês, encaminharam
pedidos de providencias as pastas de Saúde e Direitos Humanos;

3

Devolutiva sobre manifestação no SAE Líder

 Américo expressa que achou positiva a manifestação no Sae líder;

Américo

 Até o momento não houve manifestação da Coordenadoria de
Saúde;
 Youtubers divulgaram a ação, contudo as instancias de governo
continuam ignorando nossa iniciativa;
 Claudia complementa que já existe demanda de falta de rh no MP e
que o prazo de resposta termina em dezembro. Caso não haja
resposta deveremos pedir audiência em dezembro.
 Américo solicita que Patrícia agende junto ao sindicato dos
trabalhadores reunião.
4

Chamada para Audiência pública com o
tema IST/HIV/AIDS

 Haverá reunião na próxima terça-feira para já constituírem pautas e
composição da Frente, assim como data da Audiência Publica;

Patrícia

 Já houve a sanção do prefeito em relação a Frente.

Informes:
Item
1

Instituição
Americo

2

Veloso

Informação
1º de dezembro: IVN promoverá Flash Mob na Paulista e na Praça do Forró, além da
participação do ato junto ao Fórum De ONG Aids/SP;
Avisa também que estará se afastando da coordenação do Mopaids
Informa que haverá Seminário Municipal de TB no dia 25/11/2021 e haverá 15 vagas
reservadas para participação das ONG.
PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 20/12/2021

Pauta: a definir

Início: 15h00m

Fim: 16h30m

Local: virtual

