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Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 21 de março de 2018 

                                                                                        
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP. E 
teve início as 14h00m.   

Justificou ausência, Débora Ablas e Maria José (Projeto Antônia), Joyce Lamarques (SAE M’Boi), Eri 
Ishimoto (Rede Paulista Controle Social TB), Kevin (Alivi), Patrícia Perez (CTA Guaianazes) e Ana Amélia 
(Senadora).  
A reunião teve início com a apresentação dos presentes, e após foi dado início as discussões das pautas do 
dia: 

1. Relatório dos trabalhos e planejamento da interlocução política (Filipe); 

Filipe falou sobre suas ações realizadas até o momento.  
Informou que a Escola de Enfermagem da Santa Casa, a UMES e a Secretaria Municipal do Trabalho não 
responderam os emails enviados sobre a possibilidade de parcerias e que a Casa de Cultura Manuel 
Cardoso de Mendonça conseguiu o teste rápido no dia 10/03 através de uma ONG. 
Participou em uma reunião com as senhoras Débora Ablas e Maria José, do Projeto Antônia; Elas 
realizarão um evento no dia 28 de maio de 2018, solicitaram a possibilidade um profissional estar 
participando para falar sobre “Prevenção”. 
Conversou com a comissão da Parada LGBT, sugeriram uma reunião para conversarem mais sobre o 
tema “AIDS”. 
Participou da Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, relatando que os participantes da 
conferência reprovaram a maioria das propostas ligadas à população negra, LGBT e soropositiva. 
Através da Conferência, obteve contato com representantes de diversos movimentos de saúde. 
Fez a devolutiva da reunião do Fórum da Assistência Social da Regional da Sé, informando das 
dificuldades que a greve dos servidores está trazendo para as ONGs da assistência. 
Falou sobre a Audiência Pública - no Ministério Público - que acontecerá dia 27, às 13h, sobre o SUS no 
Município de SP.  
Informou que a parceria com a Secretaria de Direitos Humanos está sendo reforçada e que participou 
da reunião do núcleo trans da UNIFESP. 
Mencionou a criação do Comitê Municipal de Saúde LGBT de São Paulo e a importância da participação 
da juventude soropositiva em uma das cadeiras do comitê. 
Apresentará Plano de Trabalho e cronograma de atividades para os coordenadores do MOPAIDS. 
Filipe falou sobre a devolutiva do questionário que foi enviado aos membros do MOPAIDS 
responderem. Houve demora no envio do mesmo por parte do Filipe e do MOPAIDS, e por este Motivo  
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foi solicitado aos presentes a colaboração de todos (as) para que os mesmos respondam ao 
questionário e nos devolvam o mais breve possível. 
 

 Denuncia: 
      - SAE Butantã; 

Filipe trouxe para o MOPAIDS as dificuldades que estão ocorrendo no SAE Butantã devido à falta de 
profissionais, o que está inviabilizando uma prestação de serviços adequada para os usuários. Filipe 
solicitou a presença do MOPAIDS, na reunião do conselho gestor, que ocorreu no dia 16/03, o Araújo 
participou da reunião representando o MOPAIDS. Ficou deliberado que haveria uma reunião extraordinária 
no dia 28 de março, com a presença da Supervisão do SAE Butantã e Coordenadora de Saúde da região 
Oeste. Ficou acordado que o MOPAIDS enviará uma carta a Supervisão e Coordenação, com cópia para o 
Programa Municipal de DST/AIDS, cobrando respostas às vagas que não foram preenchidas. 
 

2. Segundo Encontro para Conselheiros Gestores; 
Américo e Araújo falaram sobre a importância de todos estarem ajudando na construção do segundo 
Encontro de Conselheiros Gestores, que acontecerá em meados de abril ou maio. 
Fizeram um convite aos presentes para quem gostaria de compor uma pequena comissão organizadora do 
Evento para ajudar a na metodologia, temática, construção e divulgação do Encontro. A Gabriela (SAE 
Butantã) e o Matheus (Grupo Pela Vidda) se disponibilizaram para fazer parte da comissão; a Margarete 
Preto (Bem-me-quer) ficou de enviar os nomes de duas pessoas para estarem compondo esta comissão.  
 

3. Conferência Internacional de AIDS - Bolsa; 
Araujo informou que o Programa Municipal de AIDS disponibilizou uma bolsa para um membro do 
MOPAIDS. Ele se desculpou por não ter informado os coordenadores com antecedência, levando os 
mesmos acreditarem que a bolsa seria do remanejamento do Projeto. A Conferência Internacional, 
acontecerá entre os dias 23 e 27 de julho de 2018 em Amsterdã/Holanda. O Projeto MOPAIDS solicitou ao 
Programa Municipal, remanejamento da verba que teria como objetivo apoiar a participação de 03 
membros do MOPAIDS em eventos estratégicos do controle social e direitos humanos. Justificou que por 
se tratar de um Evento de grande importância nas questões relacionadas na luta contra a AIDS, onde 
possibilitará troca de informações que muito poderá fortalecer o controle social, papel este 
desemprenhado pelo MOPAIDS na cidade de São Paulo seria importante alguém estar indo representando 
este Movimento, ainda não obtivemos respostas porem acreditamos que será aprovado o remanejamento. 
Diante da possibilidade oferta da bolsa pelo programa fora do remanejamento, os coordenadores 
solicitaram aos presentes que se manifestassem quanto ao interesse de estarem indo à conferência 
representando o MOPAIDS.  
Os critérios seriam:  
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Ser uma pessoa reconhecida dentro da Unidade de Serviço que frequenta; falar um pouco de inglês e 
espanhol; estar com a documentação em dia (principalmente o passaporte); ser uma pessoa atenta aos 
interesses do movimento na Conferência e relatar os acontecimentos. 
Cláudio e Américo disseram que iram a Conferência com outros recursos, e o Araújo disse não ter interesse 
em estar indo. 
Araújo indicou o Filipe Pombo, por estar no papel de articulador do MOPAIDS, ser jovem, estar na base e 
ter um discurso de controle social e AIDS. 
A Margarete Preto, também se candidatou a vaga, ela está no movimento a muitos anos, e tem uma vasta 
experiência. 
Como ninguém mais mostrou interesse em estar indo, passamos para a votação aberta, que elegeu a 
Margarete Preto como representante do MOPAIDS na conferência mantendo o Filipe como suplente. 
  

4. Boletim do MOPAIDS – Atualização; 
Araújo, Américo e Talita falaram sobre a construção do Boletim. Informaram que os artigos já estão 
prontos para serem publicados, e que o Américo está fazendo a diagramação. Assim que terminado, até no 
máximo pós-feriado, será enviado para aprovação do Programa Municipal. A estimativa que o boletim 
esteja disponível para todos (as) até o final de abril. 

 
5. Falta/Fracionamento do 3x1; 

Claudio disse que chegou até ele denuncia que a distribuição do medicamento está sendo fracionada. 
Araújo disse que não da para generalizar, que é preciso resolver as falhas locais. Claudio sugeriu que 
quando houver falta na distribuição, o usuário envie uma carta ao Ministério Público; disse que faria um 
modelo padrão para que os usuários apenas completassem com seus dados, e deixaria disponível nos 
serviços de AIDS. Colocar esses impressos disponíveis nas farmácias dos serviços, se não permitirem, 
colocar um modelo no quadro de avisos das unidades, deixar alguns nas ONGs, etc... 
 

6. Audiência Pública - no Ministério Público - que acontecerá dia 27, às 13h. Discussão 
de Pautas a serem levadas para audiência. 

O MP-SP abriu inquérito civil sobre o tema (de nº 14.0725.0000181/2018), instaurado no dia 
07/03, e agendou audiência pública para o dia 27/03/2018 (3ª feira) sobre o caso da Zona Leste e 
de outras unidades de saúde do município de São Paulo.  O evento acontece das 13 às 18 horas, no 
Auditório Queiroz Filho, no prédio sede do MPSP (Rua Riachuelo, 115 – Centro-Metrô Sé), com a 
seguinte programação: 
13h: recepção dos participantes e assinatura da lista de presença 
13h às 14h: inscrição para intervenção oral 
14h: abertura dos trabalhos 
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14h55 às 15h15: manifestação dos convidados 
15h15 às 17h15: manifestação dos inscritos 
17h15 às 18h00: encerramento dos trabalhos 
A inscrição para intervenção oral será feita ao início da audiência pública e o tempo de cada 
manifestação dependerá de quantos inscritos houver.  Para participar como ouvinte não é preciso 
inscrição. A Prefeitura de São Paulo poderá manifestar-se, ao final, pelo prazo máximo de 15 
minutos, por meio de um único representante.  Um dos convidados a se manifestar nesta 
Audiência Pública será o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), Eder Gatti.  
Américo sugeriu uma manifestação com cartazes e frases de impacto. 
 
INFORMES: 

Comissão Municipal de AIDS - Reunião Extraordinária; 

Araújo disse não ter participado da reunião, e não tinha o que relatar a respeito. Rodrigo esteve presente, 
disse que basicamente foi falado sobre as hepatites. 

GT OG/ONG. - Reunião Agendada 

A reunião foi agendada para o dia 22 de março. Araújo disse ser importante definir os temas que serão 
discutidos nesse GT porem, a Cristina Abatte pediu a Pauta, e será discutido sobre a situação dos serviços 
de especialidades no município de São Paulo. Araújo disse ter que pressionar para que sejam abertos 
concursos. 

Conselho Gestor SAE Líder II - Reunião Agendada; 

A reunião está agendada para o dia 04 de abril, o Américo irá representando o MOPAIDS. 

Aposentados por invalidez (em decorrência de AIDS) das perícias que podem cancelar estas 
aposentadorias. 

Claudio falou que várias pessoas aposentadas por invalidez em decorrência da AIDS, receberam carta da 
previdência social solicitando que os mesmos agendem suas pericias; ressaltou que é de suma importância 
os mesmos estarem fazendo esses agendamentos pois, se não o fizerem o benefício será automaticamente 
suspenso. 

DEMANDAS: 

 Responder o questionário que o Filipe elaborou e enviar para o e-mail mopaids@gmail.com. 
 Enviar uma carta a Supervisão SAE Butantã e Coordenação de Saúde Oeste, com cópia para o 

Programa Municipal de DST/AIDS, cobrando respostas às vagas que não foram preenchidas.  
 Segundo Encontro de Conselheiros Gestores - Margarete Preto (Bem-me-quer) ficou de enviar os 

nomes de duas pessoas para estarem compondo esta comissão.  
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 22ª Conferência Internacional de Aids – Aguardando resposta do Programa Municipal. 
 Claudio – Elaborar um modelo de carta para os usuários dos serviços encaminharem ao Ministério 

Público quando houver falta ou fracionamento dos medicamentos. 
 Filipe – Fazer um convite ao presidente do Fórum de Patologias, para participar do nosso espaço e 

abordar sobre o tema “o que é o Fórum de Patologias”. 
 23 de março – Mobilização da TB – enfrente a FIESP das 11:00 às 13:00 hs. 

 

A reunião foi encerrada às 17:30hs. 
A próxima reunião será dia 18/04/2018, às 14hs, no GIV.  


