
 

 

Ausências justificadas: Américo– ausência justificada por Alexandre; 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pautas: 

 Frente Parlamentar – Devolutiva da 1ª reunião; 

 Elaboração de Pautas para próxima Reunião da Frente Parlamentar; 

 Devolutiva da Reunião com o Secretário de Saúde 

 Apresentação Pagina Mopaids 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião   Boas Vindas aos participantes e apresentações; Patrícia e Eduardo 

1 Frente Parlamentar – Devolutiva da 1ª 
reunião; 

 

 Patrícia relata que tivemos problemas relacionados a convites que 
não puderam ser enviados ou atendidos, devido ao fato da data para 
execução da Reunião da Frente ter sido “liberada” em cima da hora; 

 A audiência/ reunião, foi executada de forma hibrida/ acesso 
inclusivo e na mesma teve nosso Estatuto aprovado, assim como a 
eleição e aprovação da composição da mesa diretora; 

 Houve aprovação do texto em sua forma integral de nosso Estatuto, 
o vereador Carlos Gianazzi tornou-se presidente da Frente, a 
Bancada Feminista comporá a vice-presidência e como secretários, 
contaremos com os vereadores Camilo Cristofaro e Milton Ferreira; 

Todos 
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 Como ponto positivo, pudemos constatar o alinhamento da Frente 
Parlamentar ao movimento social, onde inclusive tivemos 
autonomia de sugerir composição de mesa e pautas; 

 Como ponto negativo, destacou-se a desorganização da casa 
legislativa por conta das questões de datas e envio de convites que 
não foram mandados (incluindo secretarias de Estado); 

 Veloso concordou com falas de Patrícia e ressaltou a ausência de 
pessoas representando a coordenadoria de IST/ AIDS. Sugeriu ainda 
que se façam convites a Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
para que as mesmas esclareçam como serão as estratégias a serem 
adotadas que fazem alusão a nossa pauta. Ressalta ainda que 
devemos deixar claro que, enquanto sociedade civil, queremos 
participar da elaboração das estratégias vindouras. 

 Veloso ainda ressalta que espera que na próxima reunião da Frente, 
possamos nos organizar melhor em relação a datas estabelecidas 
pela Câmara. 

 Elisa em sua fala, diz que acredita que foi uma grande oportunidade 
para o movimento, principalmente o MNCP fazer valer e ouvir sua 
voz, e agradeceu a oportunidade; 

 Eduardo reforça que devemos cobrar as coordenadorias e 
secretarias que acompanhem nossos trabalhos para além do 
legislativo; 

 Disse ainda que foi importante marcarmos espaços dentro da casa 
legislativa, mas para além dos espaços dos gabinetes, temos que 
marcar presença junto às secretarias e coordenadoria de IST/ AIDS, 
visto ser de nossa responsabilidade provocar o legislativo; 

 ENCAMINHAMENTO: Deveremos conversar internamente sobre as 
questões de SUS e SUAS e ver a melhor forma de atuar; 



 

 Patrícia lembra que nossas reuniões serão trimestrais e a próxima já 
acontecerá em junho/2022; 

 ENCAMINHAMENTO: Deveremos pleitear uma reunião com a Sra. 
Cristina Abatter, com o intuito de informar e comprometer a 
Coordenadoria de IST/ AIDS com nossos trabalhos na Frente 
Parlamentar; - Patrícia vai articular; 

 ENCAMINHAMENTO: Iremos solicitar a presença da Coordenadoria 
de IST/AIDS em nossas reuniões; 

2 Elaboração de Pautas para próxima Reunião 
da Frente Parlamentar; 

 

 Criaremos um formulário no Google Forms que será socializado para 
que todos contribuam; 

 

Todos 

 

 

 

 

3 Devolutiva da Reunião com o Secretário de 
Saúde 

 O preposto do secretário, o Sr. Ivan Cáceres foi quem respondeu aos 
questionamentos referentes ao caso de quebra de sigilo no serviço e 
Santo Amaro e, quanto a esse assunto, disse que se tratou somente 
de algo não formal, que não houve denuncia e tampouco notificação 
judicial, sobre o caso de quebra de sigilo. Visto isso, não houve 
necessidade de defesa de qualquer tipo. 

 Falaram sobre a precarização do serviço e necessidade de 
humanização nos atendimentos.  

 Sinalizamos também à secretaria que as capacitações deverão ser 
ampliadas para todos os níveis (recepção, limpeza, segurança, 
atendentes em geral); 

 Patrícia sugeriu inclusive que a Escola Municipal de Saúde em 
conjunto com a Coordenadoria capacite esses profissionais. 

Patrícia e Eduardo 



 

4 Apresentação Pagina Mopaids – Instituições 
que compõe a pagina 

 Marcel apresentou como vai ficar a pagina com as novas interfaces e 
pediu para que as instituições enviem matérias para elaboração da 
mesma 

Marcel 

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

 Agencia AIDS Apresentação do Sr. Matheus – novo colaborador que irá acompanhar nossos trabalhos 
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