
 

 

Ausências justificadas: Monteiro 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta: 

 1 - Avaliação do ano de 2023; 

 2 - Agenda para 2023: Frente parlamentar de ações e combates ao HIV/Aids, tuberculose e Hepatites na Alesp; Frente    

Parlamentar Municipal; Seminário de Advocacy no município; colóquio das ONG e associadas/os/es; Acordo Suas Sus; 

posicionamento frente aos novos governos Estadual e Federal; 

 3 - Pauta das primeiras reuniões ordinárias. 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião 15h às 
16h30 

 Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) da as Boas-Vindas aos 
participantes e pede a todos que se apresentem; 

Eduardo 

1 Apresentação das pautas 
da reunião  

 Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) inicia sua fala, explicando as 
pautas da reunião, explano sobre as manifestações/mobilização e as 
dificuldades de fomentar a participação popular nos eventos e finalizou a fala 
avaliando o seminário “A São Paulo que temos e a São Paulo que queremos” 
e o Prêmio Araújo, nesse sentido a avalição parcialmente negativa com 
ênfase para as dificuldades técnicas para transmissão, sonorização e 
comunicação dos eventos para nosso coletivo e convidados. No Geral 
ressalta que demos conta, mas precisamos afinar melhor o que é pactuado 
com a realização dos mesmos.  

Eduardo  
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2  Avaliação do ano 2022   Patrícia (coordenadora do Mopaids) falou sobre as atividades ocorridas em 
2022 com foco maior na avaliação das manifestações de rua. 

 Américo (Instituto Vida Nova) avaliou as manifestações como positivas, 
porém ressaltou que a atividade ocorrida em 1° de dezembro de 2022 teve 
baixa adesão e falou sobre a importância da participação popular nos 
eventos de rua. 

 Elvis Justino - Avaliou os eventos como positivos, mas verbalizou que no 
evento de 1º de dezembro e no prêmio Araújo houve pouca participação e na 
sua visão a falta de comunicação e divulgação foram um dos responsáveis 
pelo ocorrido.  

 Paulo Giacomini – Relatou sobre a dificuldade de realizar mobilizações 
presenciais uma vez que as redes sociais se tornam um dos principais meios 
de reclamações e uma nova forma de fazer ativismo. Verbalizou sobre a 
dificuldade de mobilização popular uma vez que temos várias atividades em 
1º de dezembro. 

Paulo se voluntariou a auxiliar a comunicação do MOPAIDS. 

 Patrícia (coordenadora do Mopaids) verbalizou sobre a dificuldade de 
organizar 3 eventos grandes em uma semana. 

 Lucrecia, coloca que os três eventos foram pensados com antecedência e 
que não teriam problemas se fossem feitas as atividades acordadas dentro 
do previsto. 

 Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) – Assim como outros 
participantes da reunião também avaliou a 1ª manifestação como mais 
satisfatória.       

 Eduardo apresentou as novas atividades do MOPAIDS para 2023, falou 
sobre o colóquio e as atividades que aconteceram nos próximos meses como 
– calendário das pré-conferências e apresentou os possíveis temas para as 
próximas reuniões janeiro conversa sobre PrEP e PEP para pessoas com 
vulnerabilidade/ fevereiro o tema é sobre o cenário atual da AIDS.  

Todos 

 

 

 

 



 

 Encaminhamentos – reunião da coordenação do MOPAIDS na 1° 
quinzena de janeiro de 2023; 

Criar uma agenda estratégica que garanta participação efetiva, servindo 
como norte para participações nas pré-conferências;  

Criação de grupo para participação das pré-conferências 
SUS/SUAS/AIDS.  

 
 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18/01/2023 Pauta: Pré Conferências de 
Saúde, Agenda 2023 e PrEP 
para populações em situação de 
maiores vulnerabilidades  

Início: 15h30 Fim: 17:30 Local:  virtual 

 


