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Ausências justificadas:
Presentes: constantes em lista de presença
Pauta:
1. Apresentação do CEP – CRT
2. Devolutivas: ENONG
3. Devolutiva: Reunião com Coordenadoria IST/ Aids
Informes:
Feira da Diversidade
Informes:

Item

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião

Encaminhamentos
 Eduardo da as Boas Vindas aos participantes, faz as devidas
apresentações e reforça a importância do TODO constituindo o
MOPAIDS;

Responsável
Patrícia e Eduardo

1

Apresentação do CEP – CRT;

 Eduardo explana que não trouxemos a participação do CEP do CRT e
essa pauta será reprogramada para uma próxima reunião assim
como a devolutiva da Reunião com a Coord.de IST/Aids (que não
aconteceu).

Eduardo

 Na ocasião, será abordada inclusive questões relacionadas a atuação
da AHF nos SAE, o tempo de espera nas filas de consultas na rede e
como ficarão essas situações visto sabermos que hoje a AHF absorve
grande parte dessa demanda, mas isso é de responsabilidade do
município e não da AHF.
 Walter faz devolutivas sobre FOPPESP e conselhos.

2

Devolutivas: ENONG e Hepatoaids

 Paulo Giacomini relata que não foi feita nenhuma alusão a
alterações e renovações relativas ao PCDT;
 Claudio e Jorge falam de tratamentos de longa duração injetáveis
(PREP), que com a adesão aos injetáveis, não haverá mais
necessidade de levar medicamentos para casa – minimizando assim
aspectos culturais e sociais que muitas vezes inviabilizam o
tratamento;
 Eduardo irá providenciar ENCAMINHAMENTO ao Ministério da
Saúde, solicitando informações sobre PCDT e PREP; Também como
ENCAMINHAMENTO, Eduardo pede ajuda a Paulo e Jorge na
elaboração de cartas para enviar a laboratórios, solicitando a
incorporação de medicamentos a rede pública;
 Américo lembra que estamos muito atrasados em relação a
tecnologias adotadas quando comparadas a que outros países já
utilizam. Relata também que foi discutido a falta de divulgação em
campanhas de PREP e PEP e que muitos dos materiais ditos
produzidos, sequer chegaram as ONG e tampouco a população.

Todos

Como proposta de ENCAMINHAMENTO: há que se cobrar a
Coordenadoria de IST/ Aids para saber onde estão esses matérias.
 Américo ainda fala sobre apresentação de Alexandre Granjeiro,
sugerindo que haja capacitação para membros do Mopaids de como
agir dentro Frente ao Movimento, no que tange principalmente a
entendimentos de politicas macro que incidem diretamente em
nossas ações.
 Como ENCAMINHAMENTOS, estaremos convidando os srs Jorge
Beloqui e Alexandre Granjeiro para atualizações referentes a novas
tecnologias medicamentosas e visão macro politica no Movimento
HIV/ Aids
 Carol Iara sugere que a próxima pauta da Reunião Ordinária, seja
relacionada a assuntos a serem apresentados na próxima reunião da
Frente Parlamentar
3

Devolutiva: Reunião com Coordenadoria
IST/ Aids

 Pauta postergada

Informes:
Item
1

Instituição
Mopaids

Informação
Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo concedeu ao Mopaids, um espaço para
divulgações e atuações, onde todas as ONG que compõe o Mopaids poderão fazer uso.
PRÓXIMA REUNIÃO
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