
 

 

 

Ausências justificadas: Americo justifica ausência de Talita 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta: 

1. Apresentação Proposta de Encontro/Seminário sobre Ativismo em Advocacy 
2. Apresentação Proposta Prêmio Araújo 
3. Boletim Mopaids 

       

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos 

1 Início da Reunião  
Eduardo Coordenação do MOPAIDS 

Boas Vindas aos participantes e apresentações dos participantes.  

Apresenta a pauta:  Seminário/Encontro para integrantes do MOPAIDS, 3º Prêmio Jose 
Araújo de Lima Filho de ativismo e Direitos Humanos e, Boletim do MOPAIDS.  

É informado que o que se apresentará são sugestões e que podem ser reestruturados. 

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocado por – 
Eduardo Barbosa e 
Patrícia 

Coordenação – PATRÍCIA e EDUARDO 
 

Data: 20/07/2022 



 

2 Apresentação da proposta do 
Seminário/Encontro a ser realizado em 
21/10/2022. 
Patrícia Perez - Coordenação do MOPAIDS 

Com início às 9hs, para a mesa da manhã a proposta é convidar o município a apresentar um 
panorama geral das políticas e ações governamentais dos três agravos com a participação de 
um debatedor, este pensado em ser Mario Scheffer para provocar a reflexão. Para esta mesa 
discutir HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites, atenção básica e serviços complementares. 

No período da tarde, a ideia é focar no ativismo e militância da Sociedade Civil com 
apresentação de dados e debates das práticas. Para iniciar a Provocação convite a 
representantes de conselhos e comissões e também pensado no convite Alexandre Granjeiro 
como provocador. 

Será reservado um momento para formalizar um documento norteador das discussões e 
encaminhados do coletivo do Mopaids a ser encaminhado para todas as instancias cabíveis. 

Questões levantadas: 

1. Jorge Beloqui do GIV, questionou sobre acesso a medicamentos – se isso será contemplado 
nas discussões do Seminário/Encontro. 2. Acha data escolhida ruim, visto segundo turno ser 
dia 30/10/2022 e devido a isso podermos ter problemas como ausências de poder público. 

Eduardo explica que temos um tempo para execução do projeto e o mesmo encerra-se em 
31/10/2022, por conta disso foi pensado a data de 21/10/2022. A questão dos medicamentos 
e atualizações de protocolo deve aparecer na fala dos representantes da saúde no município 
e que no documento a ser elaborado pode ser feita a provocação para a esfera federal. 

2. Monteiro da Família SET, questiona se dentro da proposta da mesa da manhã, se terá 
algum levantamento de dados de SAE e se é possível a sociedade Civil provocar isso. 

Eduardo diz que sim, caso não aparecem os dados pode ser provocado pela sociedade civil.  

3. Américo do IVN, ressalta que o convite tem que ser direcionado a CRISTINA ABATTE, da 
coordenação de IST/Aids. Em relação a programação, elogia e justifica dizendo que pessoas 
escolhidas tem propriedade de fala o que nos levara a boas discussões. 

4. Jorge Beloqui do Giv, lembra que na cidade de SP muitas PVHA são assistidas por serviços 
estaduais e questiona como ficarão os assistidos por esses equipamentos nas discussões. 

Eduardo ressalta a importância da lembrança e diz que isso será comtemplado dentro da 



 

programação, reforçando a importância dos serviços Estaduais dentro do município. 

5. Paulo Giacomini da RNP+: Traz alguns dados sobre TB que apareceram na Comissão 
Estadual (impactos da pandemia de Covid) e que gostaria de ver contemplado isso nas 
discussões e que gostaria que o programa de TB fosse convidado as discussões no 
Seminário/Encontro. 

Eduardo solicita que se faça pequenos briefings do que esperamos que seja respondido pelos 
convidados (quais perguntas devem ser feitas com qual direcionamento de resposta), 
reafirmando que os três agravos devem ser tratados. 

Encaminhamento: Fica definido que Patricia Perez, estará mais a frente da organização e 
convites. Deverá ser verificado a possibilidade de adiamento da data, com pedido de 
prorrogação de prazo do projeto em curso. 

3 Apresentação da proposta do 3º Prêmio 
José Araújo de Lima Filho de ativismo e 
Direitos Humanos, a ser realizado em 
21/10/2022. 
Eduardo Coordenação do MOPAIDS 
 

Apresentação e contextualização da Premiação e das 09 (nove) categorias pensadas para esta 
edição: 1. ONG, 2. Direitos Humanos, 3. Juventudes, 4. Arte e Cultura, 5. Mobilização Social, 
6. Assistência, 7. Politicas Publicas, 8. Pessoa Vivendo com HIV/ Aids, 9. Comunicação. 

Após as apresentações, todos/as concordam com o documento e categorias, sendo 
apresentadas as considerações: 

1. Monteiro relata que categorias estão bem contempladas e tudo está bem feito; 

2. Américo lembra que terá categoria de honra ao mérito que será definida na 
sequência; 

Eduardo ressalta que todos do Mopaids podem sugerir indicações de honra ao mérito e que 
foi constituída uma equipe para elaborar esta proposta, composta por Eduardo, Patricia, 
Lucrecia, Talita (Coordenação Mopaids), Renata e Domenica da ANIMA; Américo do IVN e 
Tomyo e Andreia Do GIV.  

Encaminhamento:  
1- Lançamento de formulário para as indicações em 25/07/2022. 
2- Será constituída outra comissão para apuração e validação do processo de votação, 

sem a participação de indicados; 



 

4 Boletim Mopaids 
Eduardo Coordenação do MOPAIDS 
 
 

Apresenta-se, uma vez mais, a justificativa de ausência de Talita e os temas pensados com 
ela:  

Editorial; 2- Politicas Intersetoriais SUAS SUS; 3- Eleições: Importância do voto para as 
políticas públicas que nos contemplem; 4- A Quinta década da epidemia de Aids, onde 
estamos o que esperar; 5- Monkeypox e o HIV; 6- apresentação de trabalhos das ONG; 7 – 
Frente Parlamentar.  

Encaminhamento: Talita fará os convites e encaminhando briffing da solicitação. O boletim 
também deve ser lançado no dia 21/10/2022. 

5 Pauta Extra:  
Troca de representação do MOPAIDS no 
Comitê de Saúde Integral da população 
LGBTQIA+ do Municipio de SP. 
Patrícia Perez - Coordenação do MOPAIDS 

Até o momento Lucrécia nos representa neste comitê, a mesma vem tendo dificuldade em 
acompanhar as reuniões por conta do acumulo de funções e solicita que outra pessoa 
assuma a representação.  

1. São apresentadas algumas considerações sobre a importância das devolutivas e da 
representação do coletivo. É apresentado o nome de Monteiro da Família SET e 
Consulado das Famílias LGBT para ocipar a representação, Paulo Giacomini  se oferece 
para ser suplente, o que é informado não ser possível por não haver esta figura na 
composição do Comitê. Walter lembra que Paulo pode participar sempre que quiser 
como convidado. 

2. Apresenta-se também a pauta do envelhecimento LGBTQIA+ e a proposta de incluir 
esta discussão neste espeço. 

3. Feita a Votação é aprovada a indicação de Monteiro para esta representação.  

Monteiro agradece indicação e fala sobre seu histórico e atuação colocando que sua 
disponibilidade e motivação. 

ENCAMINHAMENTO: Lucrécia irá providenciar envio de correspondência para a troca junto a 
secretaria de Saúde. 

 
 
 



 

Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 Laerte Vicente Se propõe a dar depoimentos e palestras visto ser PVHA e ter experiências em partilhar nos 
espaços sua trajetória e conhecimento. 

2 Coordenação do Mopaids e participantes da 
Reunião junto ao Gabinete da SMADS. 

Reunião positiva de escuta e trocas, onde SMADS se desculpou por sucessivas ausências em 
eventos onde convidamos e se comprometeu a dar andamento nos documentos e processos 
encaminhados, incluindo abrindo SEI. 
Será também criado GT para construção de plano de trabalho e execução do mesmo onde 
teremos espaço par contribuição e participação. 
Patrícia complementa que podemos incluir secretaria de Direitos Humanos nesses acordos para 
compor esse grupo de trabalho. 
 

3 Walter - Formação CTA/SAE Cidade Líder II: a formação foi praticamente toda concluída, faltando apenas 
a formação para dois dos funcionários, que estavam ausentes, e do Conselho Gestor. A formação 
ao Conselho Gestor acontecerá no futuro, mas em data ainda não definida.  
 
- Análise da participação da Coordenadoria Municipal de IST/AIDS nas atividades da Parada do 
Orgulho LGBTQIA+: A coordenadoria apresentou à comissão como sucesso de alcance da 
população realizado na Feira da Diversidade, somando mais de 200 atendimentos e 20 
solicitações de PEP no evento.   
A Coordenação esteve na Parada, com três tendas localizadas na Avenida Paulista, realizado a 
entrega de insumos, atividade que se encerrou com o início do deslocamento da Parada.  
 
- Informes gerais da Coordenadoria Municipal de IST/AIDS: A coordenadoria apresentou dois 
informes para junho, sendo eles ter alcançado 1000 atendimentos pelo CTA Itinerante, desde a 
sua inauguração, garantindo que o Programa alcance mais pessoas.  
No mesmo mês, a Coordenadoria Municipal recebeu a visita do Ministério da Saúde para o selo 
bronze da eliminação da transmissão vertical da sífilis. A visita da equipe do MS ao Município traz 
uma expectativa positiva da conquista do selo neste ano ou no próximo.  
 
- Informação sobre a gratuidade do transporte: No dia 29 de julho haverá uma reunião entre o 
Município e o Ministério Público, para que se afirme maiores detalhes sobre a gratuidade. Há um 



 

prazo limite para a nova portaria, que deverá ser expedida até dezembro de 2022.  
 
A reunião de agosto de 2022 acontecerá no dia 03, e teremos como pauta a devolutiva sobre a 
reunião que acontecerá entre o MP e a Prefeitura, dia 29 de julho.  
 
2. Suspensão da autorização para farmacêuticos prescreverem PEP e PREP aos pacientes no SUS, 
em todo o país: Desde o final do ano passado, farmacêuticos estavam autorizados a prescrever as 
Profilaxias Pré e Pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP), além de ter autonomia para solicitar exames 
necessários seguindo o que é preconizado no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT), 
uma vez capacitados, conforme a Resolução CFF nº 713/2021. 
Nesta semana, o Ministério da Saúde voltou atrás nessa autorização. Essa mudança traz muito da 
interferência de segmentos da CONITEC, que estavam insatisfeitos com essa autorização. 
A medida buscava ampliar o alcance das medidas de prevenção no país e a nova posição do MS 
representa significativo freio na ampliação dos programas de prevenção.  
Lembra ainda que farmacêuticos foram barrados de prescrever PREP e PEP – coletivo tem que 
fazer algo sobre.  
 

4 Regina Pedrosa 
Patrícia 
 

Na Comissão Estadual – A Comissão de Aids terá em sua próxima discussão a pauta “presídios” 
Lembra que na gestão anterior o Mopaids estava como convidado – pede para que Regina leve 
esse pleito para que Mopaids seja convidado novamente; 

5 Americo (IVN) 
Alexandre (IVN) 

Projeto Aprovado pelo Fundo Positivo – Projeto voltado a Formação de Jovens em mídias digitais. 
Lembra que IVN vai realizar concurso de Mister e Miss PVHA – mais informações, acessar redes 
sociais IVN. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 17/08/2022 Pauta: a definir Início: 15h00 Fim: 16h00 Local:  virtual 

 


