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Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 16 de maio de 2018 

                                                                             
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP, 
com início as 14h00m.   
Justificou ausência, José Carlos Veloso, por problemas de saúde. 
Após a apresentação de todos (as), foi dado início as discussões das pautas do dia: 
 

1. Isabela Vieira (Sefras/CEFRAN) Apresentação sobre seu estágio de 02 meses na 

França referente ao Projeto “Juventude em risco: melhoria das estratégias para a 

prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTs para jovens em situação de vulnerabilidade 

em São Paulo; 

Atua como Assistente Técnica na ONG Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade) em um projeto 

de prevenção ao HIV/Aids para jovens de comunidades da periferia de São Paulo. O projeto foi 

conveniado ao Programa Municipal de DST/Aids do Município de São Paulo. Em 2017, realizou um 

estágio de pesquisa na França na ONG AIDES por meio da cooperação Brasil-França do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde. Hoje ela apresenta no MOPAIDS suas experiências e resultados do seu estágio. 

2. Sheila, apresentação do fórum de Patologias; 
Infelizmente devido a um contratempo a Sheila não pode vir a reunião. Será agendado para outro 

momento. 

3. Filipe – Articulação Política; 
O articulador informou que: 

Dia 28/05 haveria uma ação a ser realizada pelo Projeto Antônia que não aconteceu e precisou ser 

prorrogada, pois houve a necessidade de a ONG se reestruturar com a saída da coordenação. 

Dia 30/05 haveria uma audiência publica para prestação de contas dos gastos na saúde   houve a 

audiência pública de prestação de contas dos gastos com o SUS no Município de São Paulo pela 

Secretária Municipal de Saúde dentro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Saúde. Todos 

foram convidados para estarem presentes. 

Dia 31/05 haveria na Feira da Diversidade e que seria feita a parceria do MOPAIDS para outras 

ONGs e instituições. 

Todos foram informados que dia 06/06 haverá uma reunião na Câmara Municipal para discutir a 

criação da subcomissão e, se possível, já entrar com o requerimento. 
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4. Portas Abertas – Retorno e discussões sobre o tema; 

Araújo trouxe a devolutiva da carta que foi enviada pelo MOPAIDS à Secretaria Estadual e Municipal 

de Saúde, com cópia para os Programas Municipal e Estadual, solicitando posicionamento e 

respostas a esta questão. 

Araújo fez as leituras das respostas que o MOPAIDS recebeu. Apenas um e-mail de duas linhas da 

Dra. Maria Clara Gianna e um ofício do secretário municipal de Saúde de São Paulo Dr. Wilson 

Pollara. Araújo disse que não podemos ficar parados apenas com duas respostas que não explicam a 

situação apresentada. Disse que vamos esperar a resposta da Secretaria Estadual, e se não chegar 

vamos discutir qual postura o MOPAIDS irá tomar. 

 

5. GT OG/ONG – Comissão Municipal de AIDS; 

Devolutiva da reunião que aconteceu em 10/05/2018. Maria Cristina Abbate falou sobre a 

PAM/2018, disse ter sido apresentada à Comissão DST/Aids e levada ao Conselho Municipal de 

Saúde. No espaço das ONG.s foi apresentado o Programa, como praxe, de construção coletiva. 

Havia possibilidade de apresentá-lo em divisões, na forma estrutural. A PAM é constituída de 03 

eixos, para ter equilíbrio orçamentário. Recebe incentivo federal (Fundo 02) e também 

investimento 00 do Tesouro. Do Estado há pactuações. Está aberta a receber considerações dos 

presentes. Falou no GT que se compromete a realizar oficinas para elaboração conjunta da PAM 

2019. Foi dito pelo Paulo Giacomini que, a reunião de abril não teve quórum. A Comissão Executiva 

pediu reunião extraordinária para analisar a PAM 2018/2021. Américo achou a reunião bem 

produtiva. 

INFORMES: 

 Encontro de Conselheiros Gestores; 

Todos foram informados sobre a preparação do Encontro de Conselheiros: 

Será para conselheiros do segmento de usuários das unidades de aids e das UBS com objetivos de 

uma troca informações e fortalecimento das ações. 

 

 Site do MOPAIDS; 

O site do MOPAIDS deixará de ser somente “ .org” para www.mopaids.org.br . A mudança visa 

facilitar a alimentação do mesmo e também com melhora possibilidade de aprimoramento. O site 

terá nova repaginação e o acesso ao antigo site, será automaticamente encaminhado para o novo 

endereço. 

 

http://www.mopaids.org.br/
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 Boletim MOPAIDS; 

Foi apresentada a lista da distribuição para os Serviços da cidade de São Paulo. Duas unidades 

informaram sobre o não recebimento e que foram constatados pela coordenação e imediatamente 

entregues alguns exemplares. 

 Rodrigo Paiva; 

Foi informado sobre a carta da denúncia feito por Rodrigo Paiva sobre a qualidade a falta de 

qualidade dos serviços do CRT e a respostas feita pela direção do Serviço. 

A carta não foi considerada satisfatória pelos participantes e nem pelo denunciante. Foi acordado 

que, como o mesmo será membro do Conselho Gestor da Unidade, o assunto será levado para o 

espaço de discussão. 

 

 Reunião com Regional Norte; 

O coordenador Araujo informou sobre a reunião com o Coordenador Regional, que foi considerado 

satisfatório. Segundo Araujo, o Coordenador se comprometeu de verificar as faltas de funcionários, 

bem como a forma de suprir. O Coordenador se comprometeu de conversar com os dois hospitais 

da região, que pertence ao Estado, visando à implantação da PEP. 

 Comitê Municipal de Tuberculose. Evento para sociedade Civil; 

O Coordenador Américo Informou sobre as atividades do Comitê Municipal de Tuberculose, onde foram 

todos convidados para a atividade Roda Vivos, onde seriam discutidos assuntos pertinentes ao tema. 

 Cláudio – Aposentadoria por Invalidez; 

O coordenador Claudio fez uma explanação sobre a política de aposentadoria por invalidez, onde foi 

informado das dificuldades e possível mudança que poderão facilitar em alguns casos. 

 Conferência Amsterdã; 

 Alisson Agradeceu o apoio do MOPAIDS a conferencia. O coordenador Araujo informou que com 

apoio do Movimento Paulistano Contra AIDS ele também estará na Conferencia. Os três Araujo, 

Alisson e Claudio, se disponibilizaram, em levar material das ONGs para Conferencia. – Conferência 

Amsterdã; 

 CEFRAN – Vigília pelos mortos da AIDS; 

Representante do Cefram convidou os membros para participar da Vigia que é ecumênica. A ação já 

está confirmada em duas igrejas durante a missa. 
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 Filipe; 

O articulador Felipe falou da importância de ajudar aos moradores do prédio que pegou fogo em 

São Paulo e Roda-viva do Comitê de Tuberculose; 

 Vanessa - Brenda Lee; 

Presente na reunião , a representante da Casa Brenda Lee falou sobre o retorno das atividades e o 

reconhecimento do espaço do MOPAIDS de grande importância para as articulações. A 

coordenação convidou para que na próxima reunião fizesse uma apresentação de cerca de 15 a 20 

minutos sobre o trabalho. O que ficou a ser confirmado pela instituição 

 

DEMANDAS: 

 Ficou acordado que os membros da Comissão Municipal de AIDS referendado pelo MOPAIDS 
receberão um e-mail para que expresse o desejo de continuar ou não neste espaço. Diante das 
respostas será aberto para que as pessoas se candidatem a ocuparem este importante espaço. 
 

  

A reunião foi encerrada às 18:00hs. 

 

A próxima reunião será dia 20/06/2018, às 14hs, no GIV.  

 


