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

Data: 20/12/2021

Presentes: constantes em lista de presença
Pauta:

1. Devolutivas sobre a Implantação da Frente Parlamentar - Américo
2. Devolutivas Prêmio Araújo - Américo
3. Propostas e sugestões para a nova Coordenação Mopaids - Américo
Informes


Item

Recesso Mopaids
Pauta Descrição/Problema

Início da Reunião

Encaminhamentos
 Boas Vindas aos participantes e apresentações;

Responsável
Américo
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Devolutivas sobre a Implantação da Frente
Parlamentar

 Veloso fala da leitura do Estatuto da Frente Parlamentar, da agenda
das reuniões e da importância da definição de pautas já para
reunião de março;
 Américo já sugere como pauta da 1ª reunião a TB por ser o mês
onde se discutem as pautas relacionadas a essa comorbidade;
 Veloso quer abordar também questões da proteção da pessoa na
Audiência Publica na reunião de março;
 Américo pede para Patrícia já solicitar a audiência e monitorar o
envio dos convites, e também quer que já definamos pautas para já
enviar as pastas e secretarias que serão convidadas, para que as
mesmas respondam questões especificas de relevância as nossas
pautas; os convites deverão ser enviados com 45 dias de
antecedência para que os convidados se organizem – convites já
devem ser enviados na 1ª semana de fevereiro de 2022;
 Américo lamenta a pouca participação das instituições que compõe
o Mopaids no lançamento da Frente Parlamentar e lembra que a
presença é importante para se ter legitimidade;
 Patrícia sugere como pauta o fato de ter sido feita a avaliação do
PAM onde a gestão quis somente o feedback do movimento e o
mesmo fez considerações pertinentes a propagandas veiculadas e
sobre a quebra do estigma e preconceito, além da necessidade de
campanhas serem realizadas fora do período de carnaval e semana
da parada de orgulho, foi debatido também com a Coordenadoria
sobre a ampliação da Prep. para toda a população de SP (SP já faz
isso). Não há propostas para HIV e Hepatites ou HIV ou TB;
 Américo e Patrícia ressaltam o fato de não ter havido nenhuma
conversa com a sociedade civil e somente terem colocado isso para
nós como já posto.

Américo

 Américo sugere para colocar a comissão municipal que não vale a
pena participarmos para não endossarmos visto que não fomos
chamados a contribuir. É melhor pedirmos vistas ou acionar o MP se
necessário.
 Patrícia coloca questões relacionadas a denuncias relacionadas as
comunidades terapêuticas que o prefeito quer resgatar e Américo
questiona se CONDEPE já acionou o MP;
 Encaminhamento – Americo propõe carta aberta com
apontamentos sobre comunidades terapêuticas, dinheiro gasto sem
licitação e situação antimanicomial onde o MOPAIDS se posicione;
 Encaminhamento – Veloso propõe que o tema Casa Terapêutica x
TB seja pauta da Frente Parlamentar;
 Walter relata que o poder publico é leniente com casas de apoio e já
houve requerimentos junto a procuradores e MP e somente se
exercermos pressão, faremos as coisas acontecer. A questão
antimanicomial é complexa e deveremos ajudar o CONDEPE;
 Encaminhamento – Americo sugere que façamos um abaixo
assinado eletrônico para mobilização da sociedade e, com ajuda de
Walter e Patrícia construirão um documento para publicizar via
Agencia Aids;
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Devolutivas Prêmio Araújo

 Patrícia relata ter ficado feliz com a presença do Padre Júlio e
criticou a assessoria da vereadora Erika Hilton, visto os mesmos não
terem se atentado a horários pré agendados e estarem ausentes no
momento em que foram chamados ao palco para recebimento do
prêmio;
 Veloso diz que Prêmio Araújo vem ganhando força e somente não
entendeu o fato de órgão governamental ter ganho prêmio, pois
havia entendido que somente membro da Soc. Civil seriam

Americo

premiados;
 Américo e Renata agradecem a contribuição de Veloso e ressalta
que para o próximo prêmio será repensado pontos negativos e
positivos e haverá uma avaliação mais aprofundada do tema;
 Andrea diz ter se emocionado por ter visto pessoas que não via a
muito tempo;
 Américo percebeu que muitas instituições não se auto indicaram ou
os próprios membros não o fizeram. Diz também que a comissão do
prêmio estará se debruçando nas considerações para que possamos
avançar e melhorar mais e mais;
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Propostas e sugestões
Coordenação Mopaids

para

a

nova

 Américo abre a discussão solicitando indicações de instituições ou
ativistas que queiram assumir a coordenação do Mopaids;
 Renata diz que Anima se coloca à disposição, para assumir a
coordenação, porem isso será submetido à presidência da
instituição;
 Patrícia questiona se deve haver 3 nomes e como funciona o
processo de votação. Américo explica que deve ser uma instituição
devidamente constituída por conta do recurso do convenio com a
SMS;
 Marta sugere que agende uma reunião extraordinária para tratar
especificamente desse assunto.
 Encaminhamento - Será convocada reunião extraordinária para
discussão da temática para 21/01/2022 as 15:00 horas;

Americo

Informes:
Item
1
2

Instituição
Mopaids

Informação
Recesso Mopaids – até 15/02/2022

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 16/02/2022

Pauta: a definir

Início: 15h00m

Fim: 16h30m

Local: virtual

