
 

 

 

Ausências justificadas: Americo justifica ausência de Talita 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta: 

1. Teste Igra TB/HIV (desdobramentos) 
2. Inauguração CTA Araújo 

 
Informes Gerais  

 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

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

Eduardo 

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids 

ATA DE REUNIÃO 

Convocado por – 
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Data: 21/09/2022 



 

1 Teste Igra TB/HIV (desdobramentos desde 
última reunião Mopaids) 
   

 Veloso explana brevemente obre o teste Igra, visto termos discutido 
sobre o mesmo na última reunião do MOPAIDS. Lembra que se trata 
de uma nova e importante ferramenta para utilização nas PVHA. 

 Visto sua utilização só estar sendo feita no hospital Emilio Ribas e 
nada estar sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a 
discussão dessa não utilização foi levada ao Comitê de Tuberculose e 
a própria SMS. 

 Veloso faz a leitura do documento previamente elaborado e 
mandado no grupo de discussão, para a apreciação e aprovação do 
coletivo, para que o mesmo o complemente e dê-se o devido 
encaminhamento. 

 Américo lembra sobre a questão do vencimento e armazenamento 
dos testes e sugere colocar dados alusivos a isso no documento; 

 Eri ressalta que não temos coleta nos Sae desse tipo de material, o 
que é o maior problema visto a Coordenadoria não ter querido 
implantar o teste IGRA nos Sae; 

 Eduardo Barbosa sugere que incluam a aplicação dos testes em 
todos os serviços do município de SP, questionemos sobre insumos, 
assim como se dará a participação da Sociedade Civil para essa 
politica e como apoiaremos essa iniciativa. 

 Jorge Beloqui questiona sobre encaminhamento desse documento a 
hospitais estaduais e federais e responde-se que o encaminhamento 
será a todas as esferas. 

 Veloso sugere que leve essa discussão ao FOAESP e Beloqui sugere 
que incluamos o CONASEMS. 

Veloso 

 

 

 



 

2 Inauguração CTA Araújo 
 

 Américo relata que se trata de um espaço acolhedor, que a 
Coordenadoria de IST/ Aids se fez presente, porém ressalta que a 
Sociedade Civil, apesar de ter sido convidada anteriormente a 
preparar uma fala para a ocasião, NÃO foi chamada a isso, 
tampouco o MOPAIDS foi chamado a falar nada durante o ato de 
inauguração. 

 Eduardo relatou ter ficado feliz em relação ao espaço, visto estar 
bonito e bem organizado, porem já sinaliza a falta de profissionais 
suficientes para atendimento das demandas, falta de equipes 
estruturadas, e terem feito uso da maquina publica para campanha 
politica e palco de politicagem; 

 Patrícia critica a questão politica que ficou extremamente 
evidenciada, porem ressaltou que apesar de tudo é um serviço para 
atender usuários HIV/AIDS ainda que seja uma reinauguração de um 
governo claramente alinhado com a direita; 

 Américo lembra que o prefeito deu entrevista a Agencia Aids e que 
deveremos nos pautar nessas informações para futuras cobranças. 

Todos que 
estiveram na 
inauguração e 
quiseram se 
manifestar 

 

 

 

 

 

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 Monteiro Relata que não conseguiu participar da reunião do Comitê LGBTQIA+, porem levantou dados e 
soube que será realizada uma capacitação EAD e quando exposta ao Comitê, foram constatados 
erros e Representante Governamental não concordou com erros apontados, fato esse que gerou 
desconforto; 

2 Patrícia Informa que 3º encontro da Frente Parlamentar, será realizado em 07/10 devido a questões de 
ano eleitoral; 

3 Eduardo Informa que foi pedido aditivo temporal do Projeto do Mopaids até 31/12, porém lançamento do 
Boletim mantem sua previsão de lançamento para out/22; 

4 Veloso Informe TB – Fizeram levantamento de Barreiras e lançamento de resultados será em 06/10/22 



 

5 Americo  
 

Sobre 1º/12 – comunicou que não haverá caminhada solidária, porem haverá diversas atividades 
promovidas pelo IVN desde 26/11/22  

6 Eduardo Sugere sobre 1º/12 que se faça um Petit comitê para pensar ações para a capital que abranja 
todo o movimento lembrando de todo o SILENCIAMNETO, ESVAZIAMENTO E DESMONTE DAS 
POLITICAS DE AIDS 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 19/10/2010 Pauta: a definir Início: 15h00 Fim: 16h00 Local:  virtual 

 


