MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por –
Coordenação – PATRÍCIA
Eduardo Barbosa e
Patrícia
Ausências justificadas:

Data: 23/03/2022

Presentes: constantes em lista de presença
Pauta:
1 -Indicação da Representação no FOPPESP;
2- Quais pautas específicas "queremos marcar espaços" dentro do Foppesp e como iremos proceder;
3 - Quais questionamentos queremos ter respondidos de forma específica, pelas pastas das secretarias municipais em nossa Audiência Pública?
Informes:

Item

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião

Encaminhamentos
• Boas Vindas aos participantes e apresentações;

Responsável
Patrícia

1

Indicação da Representação no FOPPESP;

• Patrícia inicia sua fala apresentando a todos o que é o FOPPESP
(Fórum de portadores de patologias e doenças raras do Estado de
São Paulo)
• Explana que o foco da instituição é em políticas públicas e
enfrentamento abordando diversas patologias no Estado. Cita outras
entidades com suas representações de patologias diversas que
compõe o Fórum.
• As reuniões da instituição sempre acontecem na 3ª terça feira do
mês maior demanda de pauta discutida trata-se de falta de
medicamentos e insumos.
• Diz também que o Foppesp atua nos Conselhos Municipal, Estadual
e também no Ministério Público.
• Que o Foppesp tem direito a 2 (uma) cadeiras no Conselho
Municipal e 1 no Estadual. A cadeira do Mopaids no Município está
aberta e temos (enquanto sociedade civil organizada) o direito a
indicar 1(uma) pessoa ou Instituição que possa nos representar.
• Margarete: Ressalta que é um importante espaço de atuação para
uma Sociedade Civil e que a pessoa a instituição que assumir essa
responsabilidade deverá saber que deverá ter disponibilidade de
participar de: 1 reunião no Foppesp, 1 reunião no Conselho
Municipal (ordinária/ extra), assim como transitar nas Comissões
dentro dos Conselhos.
• Ressalta que isso demanda muito tempo e trabalho, é uma agenda
bem e extensa.

Patrícia inicia a
fala, e todos
participam

Precisa ter disponibilidade de ao menos 4/5 datas no mês.
• Betinho: Solicita que a pessoa ou instituição que nós indiquemos
traga devolutivas das discussões da cadeira ocupada no Foppesp.
• Américo: Pergunta quem é a indicação, ressalta que o representante
precisa sim, dar devolutivas, participar nas reuniões do Mopaids e
que nós do Mopaids, temos que pautar essa representação.
• Patrícia – apresenta o nome do sr. Walter Mastelaro como indicação
a ocupar a vaga em nome do Mopaids. Fala da importância do
suporte ao nome indicado na comissão de Aids como “preposto”,
visto em muitas vezes nossas pautas serem aceitas naquele espaço
• Américo fica feliz com a indicação, ressalta que está na hora de
mudarmos nossa estratégia dentro do FOPPESP, sugerindo
trazermos membro daquele espaço para dentro das reuniões do
MOPAIDS e assim termos uma parceria de mão dupla;
• Patrícia concorda com a fala de Américo e diz que já é necessário
começarmos esse movimento (ENCAMINHAMENTO);
• Alexandre questiona quem deve vir do Foppesp fazer interlocução
no MOPAIDS e por que eles se interessariam por nossas pautas;
• Patrícia explica que Aids tem voz no FOPPESP e sempre querem nos
ouvir e por isso podemos compor com outras patologias, por
exemplo: HIV/ AIDS + Doenças Falciformes, ou ainda PVHA x Saúde
Pop. Idosa, Diabetes entre outras doenças
• Américo acrescenta que tem a coinfecção HIV+TB e como essas
discussões estão chegando ou não ao FOPPESP e nos Conselhos
(ENCAMINHAMENTO);
• Beloque chama votação para aceite ou não do nome do Sr. Walter

para representar MOPAIDS dentro do Foppesp;
• Américo diz que é muito importante deixar claro o papel do
representante do MOPAIDS;
• Veloso ressalta que prioridades são AIDS/TB + Hep. Virais, lembra de
Hanseníase e que teremos que nos aproximar para articular e levar
questões relacionadas a proteção social;
• Betinho pede para que Walter se apresente;
• Walter se apresenta como ativista independente, conta como se
aproximou do MOPAIDS (PAN/POLI), do suporte enquanto
advogado/ OAB ao coletivo e etc.
• Patrícia chama coletivo para deliberarem sobre nome do Walter, e o
nome foi aceito por unanimidade; foi dado boas-vindas.
2

Quais pautas específicas "queremos marcar
espaços" dentro do Foppesp e como iremos
proceder;

• Patrícia dá como sugestões fazermos encaminhamentos visando
HIV, TB, Hepatites e Hanseníase;
• Betinho ressalta que há que ver também a questão de implantação
de novos medicamentos e, caso haja possibilidades, que o MOPAIDS
se aproprie dos estudos de COVID, RNA mensageiro, visto ter lido no
estatuto do Foppesp, que o mesmo tem atribuições que permitem
isso; (ENCAMINHAMENTO);
• Patrícia explica que neste momento, esta atribuição não funciona
para além do Comitê de Ética e Pesquisa e Comissões Acadêmicas, e
que precisaremos provocar para além de informes e da realocação
de membros para Instituições e Universidades;
• Américo acha ser importante fazer uma reunião ordinária sobre esta
pauta com CRT, CEP (município e estado), FMUSP;
(ENCAMINHAMENTO);

Todos

• Eduardo Barbosa questiona sobre CEP especificamente, como
trabalhar isso no Mopaids visto a demanda deles ser muito intensa;
• Américo responde que as respostas trazidas servirão para tensionar
o FOPPESP;
• Eduardo Barbosa, diz que podemos consultar pesquisadores e
também o CRT sobre essas pautas;
• Reforça ainda a importância do feed back do coletivo e para o
coletivo, do representante da cadeira do MOPAIDS no Foppesp e
parabeniza Walter.
3

Quais questionamentos queremos ter
respondidos de forma específica, pelas
pastas das secretarias municipais em nossa
Audiência Pública?

• Patrícia sugere falar sobre o Dia Mundial da Tuberculose (março),
coinfecções TB/HIV;
• Eduardo Barbosa fala sobre aa questões de Aids x Saúde Mental,
falta de insumos de coleta de sangue, reagendamentos de consultas
com longos intervalos, coinfecções TB/HIV e como está realmente
estruturada a rede de atenção;
• Américo cita a população vivendo em situação de rua, a questão da
saúde mental (os encaminhamentos para os CAPS), concursos
públicos, da necessidade de trazer a Sra. CRISTINA ABATTE para que
a mesma responda aos questionamentos de feitos;
• Betinho cita que Eduardo citou questões de saúde mental e que ele
(Betinho) em questionamento do Fórum de ONG Aids no CRT sobre
o assunto, ouviu Alexandre e Rosa justificando a diminuição de
profissionais atendendo devido ao alto absenteísmo. Cita que os
CAPS não têm como atender essa demanda;
• Pierre sugere que seja solicitado um diagnóstico de todos os serviços
da rede e quantos psicólogos hoje se encontram a disposição.
• Eduardo Barbosa relata que em seminário de psicólogos que

todos

trabalham com PVHA promovido pelo Pela Vidda, foi relatado que
mesmo com os profissionais contratados mais os 15 profissionais
que trabalham naquele espaço de forma voluntariam, a instituição
não consegue dar vazão a demanda;
• Sugere que na 1ª reunião da Frente Parlamentar (Audiência Pública),
seja levado assuntos como Coinfecções TB/HIV – População de Rua e
uma Representação Feminina;
• Numa 2ª reunião, sejam tratados assuntos como: mapeamento da
rede, insumos, saúde mental e como está estruturado o
equipamento;
• Sugere que devemos focar perguntas para pautas de Trabalho e
Direitos Humanos;
• Américo expõe sua preocupação com a aprovação do Estatuto da
Frente Parlamentar. Sugere que levem para Frente no máximo 2
temas, resgatem o que foi feito anteriormente para que haja efetivo
monitoramento das ações. Lembra que temos que colocar em pauta
a devolutiva que esperamos;
• Sugere que na Carta Convite devemos deixar isso bem claro pois
temos que fortalecer a Frente Parlamentar;
• Paulo Giacomini concorda com as palavras de Américo ressaltando
que precisamos das devolutivas dos encaminhamentos feitos;
• Lucrécia pede para que enviem ao e-mail mopaidsll@gmail.com as
demandas até quinta-feira 24/03/2022
• Eduardo Barbosa reforça que não dá pra levar todas as demandas de
uma só vez. Tem que estruturar tudo e chamar a Sra. Cristina Abatte
sobre todas as coisas;
• Neste momento há que se fazer um questionamento breve e

produzir um documento para protocolar na Frente Parlamentar e
para essa 1ª reunião os assuntos discutidos serão: Estatuto da
Frente Parlamentar, Coinfecções HIV/TB e pauta sobre Mulheres;

Informes:
Item
1

Instituição
Patrícia

Informação
Audiência Pública agendada para dia 01/04 - no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Vereadores.
PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 01/04/2022

Pauta: Audiência Publica

Início: a definir

Fim: a definir

Local: virtual

