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Item

1

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião

Encaminhamentos
 Boas Vindas aos participantes;

Apresentação Projeto Estratégico Mopaids

 Apresentação Projeto Estratégico Mopaids- Promoção de Direitos
Humanos, Advocacy e Controle Social- Gestão Dez 2021 a Dez 2022Apoio Coord. de IST/Aids-SP, ressaltando que é um projeto
estratégico cuja renovação é feita de forma anual.
 É feita uma breve apresentação institucional do Mopaids e logo na
sequência é apresentado o Projeto Estratégico :Objetivo Geral,
Objetivos Específicos, Atividades Programadas, Gestão do Processo,
Gestão Financeira e Detalhamento de Valores. Ressalta que cada
técnico tem seu plano especifico de trabalho;
 Américo faz apresentação dos antecedentes do Projeto que, por
conta da não institucionalização do Mopaids (tratando de questões
de uso de necessidade de uso de CNPJ por instituição que assume a
coordenação do movimento);

Responsável
Américo
Américo

 É esclarecido o tramite de apresentação do Projeto (via Instituição
devidamente constituída e possuidora de CNPJ), para apreciação e
analise da CIST/AIDS-SP (setor jurídico), lembrando que, visto tratarse de Projeto Estratégico, não participa de edital da CIST/AIDS- SP;
 Da transição da Gestão do Projeto: a) GESTÃO FINANCEIRA:
Importância de manter o convênio sob égide do Instituto Vida Nova
até dez/22 ou como alternativa cessar o convenio atual, elaborar
outro projeto e submeter ao processo de análise da CIST/AIDS-SP
(setor jurídico), iniciando novamente todo o processo. B)
IMPLICAÇÕES: Documentações, perdas de mais recursos, entraves
jurídicos e risco de não aprovação.
 Pierre propõe encaminha na plenária do MOPAIDS deixar o INV
finalizar o processo em dez/22, e na sequência a nova gestão ver
como fazer;
 Américo pede para deixar terminar a apresentação pois a proposta
da reunião é ver se temos instituições interessadas a dar
continuidade à gestão do Mopaids e após isso, tratarmos as
questões de ordem financeira. Ainda ressalta que é um momento de
RENOVAÇÃO e abre para discussão.
 Américo responde a questionamentos efetuados por Eduardo
Barbosa, sobre quem é o responsável pelo web site, dizendo que
Marcel Reis é quem faz a manutenção de informações no site e a
responsável por informações em redes sociais, ou seja, conteúdos,
comunicações, cartas e etc. é Talita Martins.
 Lucrécia lembra que visto a necessidade dos cortes de gastos na
elaboração do projeto deste ano, a Talita somente participará 8
meses e não 12, como em ano anterior.
 Pierre questiona qual a contribuição de Talita no Projeto;

 Américo responde que Talita cuida de elaboração de documentos,
cuida de redes sociais, produção de conteúdos e etc.;
 Eduardo questiona sobre verba de impulsionamento de conteúdos e
Américo diz que nesse ano temos em torno de R$100,00 (cem reais)
mensais salvo enganos;
 Eduardo ressalta que hoje o Mopaids tem uma visibilidade muito
boa e tem conseguido produzir documentos em redes sociais, que a
articulação política tem sido ativa e que a instituição que estiver a
frente tem que garantir a continuidade desse trabalho e na
sequencia questiona: “ Se houver uma transição do Instituto Vida
Nova (IVN) para uma outra instituição, mesmo permanecendo o IVN
no documento oficial da parceria, o que é necessário para o IVN
manter a Administração financeira, visto o Pela Vidda ter uma pré
disposição a estar participando da gestão do MOPAIDS, mas com
determinadas limitações, e precisaria contar com o grupo que hoje
está constituído para dar sequência aos trabalhos” ;
 Americo, antes de responder a Eduardo, ressalta que Talita também
contribui na elaboração do Boletim do Mopaids, ajudando na
elaboração de sua pauta, na escolha de temas e convidados para a
elaboração de artigos e etc.;
 Na resposta a Eduardo, ressalta que para o IVN é tranquilo, só
precisando de um documento da ONG que assumira a coordenação,
endossando o IVN para a gestão financeira para apresentação ao
contador da instituição;
 Americo esclarece a Selma e a Gil sobre a proposta desta reunião
extraordinária;
 Eduardo lembra que Americo, Claudio e Araújo estiveram a frente
dessa coordenação e questiona o que isso significa, qual a carga de
trabalho e quais as questões mais importantes para estar a frente da

Coordenação do Mopaids.
 Américo relembra a “Triplica Aliança”, a afinação com Araújo e o
constante acompanhamento de Claudio, ainda que a distância. A
importância de estarem alinhados na coordenação das reuniões, na
gestão do projeto, nos encaminhamentos, staff e assessoria da
Lucrécia. “Mas a coordenação do Mopaids é aquilo que já faziam no
Fórum de ONG Aids: articulação, incidência política, chamar na
“xinxa”, tudo aquilo que já fazemos, nada diferente, só muda o
nome. Quem fica na coordenação tem uma carga de trabalho
porque fica responsável pelos encaminhamentos da reunião, precisa
ficar no pé da Patrícia, fazer a leitura dos e-mails, precisa estar
atento as questões para não passar desapercebido e ter cobranças
por negligencia de administração. Esse é nosso papel.”
 Américo reforça que o Mopaids somos todos nós. Tem
responsabilidades que são exclusivas da coordenação, mas tem
demandas que podem ser absorvidas por outros membros tais
como: Veloso, Claudio, Lucrécia, Patrícia ou quem tem
disponibilidade para representar o Mopaids. Assim, todos se sentem
pertencentes e alivia -se um pouco a carga da coordenação.
 Gil diz que pretende continuar contribuindo, e pretende continuar a
ter aprendizado maior e melhor fortalecendo a equipe, batalhando
para fortalecimento de parcerias pois unidos realizamos bons
trabalhos;
 Américo agradece e ressalta que não é preciso seguir o modelo de
trabalho adotado nos últimos anos e que novas ideias são bem
vindas, há autonomia para repensar processos e estará a disposição
em cada passo da transição;
 Gil ressalta a importância desse suporte nesse processo de
transição;

 Americo ainda salienta que a próxima gestão contará com todo
apoio da equipe que já atua no projeto pois todos somos Mopaids.
 Renata diz estar feliz com a fala/ proposição de Eduardo e que tem
tudo a ver com o espaço a ser ocupado. Relata que o Anima estará
apoiando todas essas mudanças e isso tudo será muito bom.
 Marta também diz que o pela vida agregara muitíssimo visto a
experiencia acumulada e o Barong estará a disposição para as
contribuições dando respaldo ao que for necessário.
 Patrícia também acha muito boas as falas anteriores e aproveita
para expressar seu desejo de também se candidatar a coordenação
do Mopaids no sentido de somar ao Eduardo, com sua experiencia
adquirida nos últimos tempos como ativista e também como
mulher, visto o movimento estar já a algum tempo sinalizando a
necessidade dessa representatividade, podendo contribuir com um
olhar diferenciado dentro dessa gestão;
 Veloso se manifesta bastante entusiasmado com as candidaturas do
Pela Vidda e Patrícia, visto saber que a coordenação para somente
um, fica sobrecarregada, Edu e Patrícia são 2 militantes com visões
diferentes, porem que tendem a se complementar de forma
positiva;
 Eduardo agradece as palavras e diz que essa experiencia advém da
construção com outras parcerias, que o grupo Pela Vidda acolhe o
Mopaids, mas não está sozinho. Nas falas de Patrícia, de Renata e
outros, já estão claras as intenções de partilhas e, se conseguirmos
manter um grupo semelhante na gestão do Mopaids, semelhante ao
que chegou até aqui, será o viável.
 Diz ainda que Pela Vidda colocou-se a disposição, por ter o CNPJ
constituído e futuramente poder manter os futuros repasses dos
recursos. Na administração do Mopaids, as decisões e

encaminhamentos políticos da coordenação de fato não podem ser
feitos sozinhos. É interessante ter gestão partilhada nas decisões e
encaminhamentos políticos que o Mopaids venha fazer baseados
naquilo que a experiencia da assembleia ou reuniões deliberarem. O
Pela Vidda se coloca a disposição sim, mas que seja uma gestão
partilhada.
 Renata lembra que antes Américo, Araújo e Claudio não tinham staff
e que agora, de certa forma isso ajuda, o que torna a questão de 2
pessoas na coordenação suficientes em sua visão;
 Eduardo coloca que o valor destinado a coordenação poderá ser
utilizado em questões administrativas.
 Américo diz que a coordenação tem autonomia de dirimir sobre isso.
 Eduardo agradece a Renata pela colaboração e solidariedade,
lembrando que no inicio do Movimento, tudo era muito baseado
nessas premissas. Ressalta que poder contar com staff é muito bom
e que se Patrícia topar, já vão conversar e afinar. Caso haja
dificuldades, reavaliam decisões.
 Renata diz que a Anima estará na retaguarda e que estarão à
disposição;
 Américo diz estar muito feliz e tranquilo com os rumos tomados.
Que Edu assumindo já traz a expertise da sua trajetória e da sua
história e isso é muito positivo. Sabe que isso para o Mopaids vai ser
sempre melhor e estamos todos aqui pelo melhor. Pede para
pensarmos em próximos passos num encontro presencial, o qual já é
prontamente aceito por Patrícia e Eduardo e Lucrecia já se prontifica
a organizar para a 1ª semana de fevereiro (ENCAMINHAMENTO);
 Como fala de encerramento, Americo agradece a todos os membros
e equipe, dizendo sobre seu sentimento de pertencimento e que
agora esta inclusive mais a vontade para “cobrar” e contribuir para a

resposta a epidemia em nosso município.
 Como 1º ENCAMINHAMENTO para a próxima gestão, o Instituto
Vida nova, na figura de seu gestor Américo propõe como pauta de
reunião a troca de nome do Sae MItsutami para o nome do ativista
Jose Araújo, visto atuação do mesmo naquele território.

