Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS
Sede Administrativa: EPAH - Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris
São Paulo - SP. CEP. 05794-310
Fone: (11) 5842-5403 - E-mail: mopaids@gmail.com

Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 17 de outubro de 2018
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP,
com início às 14h00m.
Justificaram ausência, Lúcia (CTA Santo Amaro), Marcos Antônio (Vida Nova), Veloso (Rede TB),
Margarete e Dayana (Projeto Bem me quer) e Talita (Agência AIDS).
Iniciou-se a reunião com a apresentação de todos (as), e dando boas-vindas aos novos Membros que
vieram juntar-se ao Movimento, são eles a Brunna Valin (representando o CRD/Pela Vidda SP/ANLGBTI),
Davi (Representando o CEFRAN/SEFRAS), Gabriela (também do CEFRAN/SEFRAS) e Aline (Coordenadora do
Projeto Antônia).
Na sequência passamos para as pautas e informes do dia.

1. Comissão Municipal de AIDS;
Araújo falou sobra a reunião ordinária da Comissão Municipal de DST/Aids realizada no dia 03 de outubro.
Disse que uma das pautas discutidas foi a leitura de documento que trata da questão do convenio entre
Secretaria do Estado da Saúde e AHF. Explica que AHF - AIDS Healthcare Foundation é uma ONG com sede
em Los Angeles e atua em vários países, inclusive no Brasil. Trata-se de uma parceria que está sendo
discutida na Comissão de Aids do Conselho Estadual da Saúde. Disse que o erro da AHF foi não se
apresentar nos espaços do controle social e discutir qual seria a proposta do Projeto deles. Diz que deve ser
discutida com pessoas certas e se o projeto até agora foi aceito pelo CONEP é por ser um trabalho sério e
autorizado. Sugeriu que se chamasse alguém da AHF na reunião da Comissão no mês de dezembro, para
que o representante explique o projeto e o processo.

2. Filipe Pombo – Prestação de contas das ações do MOPAIDS;
Filipe, articulador político do MOPAIDS, apresentou as ações que foram devolvidas/executadas durante o
período de setembro/2017 a agosto/2018, primeiro ano do Projeto MOPAIDS, financiado pelo Programa
Municipal de DST/AIDS de São Paulo, e administrado pela Associação EPAH. No dia 06 de setembro
começou o segundo ano do Projeto, com um Termo Aditivo aprovado por mais um ano.
A apresentação estará disponível no site do MOPAIDS www.mopaids.org.br.

3. Silmara Lett – Prestações de contas financeiras do Projeto MOPAIDS;
Silmara, Coordenadora do Projeto MOPAIDS, apresentou a prestação de contas financeira do período de
setembro/2017 a agosto/2018, primeiro ano do Projeto MOPAIDS, financiado pelo Programa Municipal de
DST/AIDS de São Paulo, e administrado pela Associação EPAH. No dia 06 de setembro começou o segundo
ano do Projeto, com um Termo Aditivo aprovado por mais um ano.
Explicou que o MOPAIDS é um movimento social, e que o Projeto vem corroborar para as ações
desenvolvidas pelos membros do MOPAIDS.
A apresentação estará disponível no site do MOPAIDS www.mopaids.org.br.
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4. Avalições: “Encontro de Conselheiros” e “Colóquio”;
Américo falou um pouco sobre o Colóquio que foi realizado no dia 30 de agosto de 2018, disse ter sido um
diferencial no município de São Paulo no olhar do Programa Municipal de DST/AIDS.
O MOPAIDS conseguiu trazer para o Colóquio todas as Coordenadorias do Município de São Paulo, e as
coordenadorias trouxeram os dados de sua região. As coordenadorias irão disponibilizar as apresentações
feitas no Colóquio.
Também marcaram presença Programa Municipal DST\Aids; UNAIDS; Bem Me Quer; Agencia Aids, Pela
Vida; UNIFESP; FMUSP; DIAHV; EPAH.
O Relatório completo encontra-se no site do MOPAIDS (www.mopaids.org.br).

5. Indicação de um membro para suplência do Conselho via Fórum de Patologia;
Araújo disse que o FOPPESP (Fórum Dos Portadores De Patologias Do Estado De São Paulo) ofereceu uma
vaga de Suplência para o MOPAIDS para atuarmos juntos no Conselho Municipal de Saúde fortalecendo o
movimento e o fórum.
Perguntado aos membros presentes quem teria a disponibilidade/interesse em estar representando o
MOPAIDS neste importante espaço, e candidataram-se a vaga, Patrícia Perez, Joyce e Jucelino.
Todos chegaram a um consenso que a Patrícia Perez seria a indicada para a suplência pelo FOPPESP no
Conselho Municipal de Saúde. Ela sempre participa das reuniões do MOPAIDS de forma muito ativa e
comprometida, atua dentro de coletivos feministas, tem articulações importantes com diversos setores da
sociedade civil (indígenas, negros, pessoas trans, mulheres, etc) e faz um controle social muito importante
em relação ao serviço de IST/HIV da região de Guaianases.
A Joyce e o Jucelino participaram das reuniões como ouvintes.
As reuniões acontecem na primeira 5ª Feira do mês, as 13 horas, na Secretaria Municipal de Saúde.
O MOPAIDS ficará encarregado de fazer um ofício ao FOPPESP indicando a Patrícia.

6. Apresentação de Jose Carlos Veloso - Tema: “Sífilis”. Programa Mínimo de
tuberculose.
Américo informou aos presentes que Veloso não participará da reunião pois foi chamado de última hora
para uma reunião em Brasília.
Sendo assim, esta Pauta ficará para as próximas reuniões.

7. Conferência Livre de Saúde;
Discussão sobre que estratégia usar para a participação do MOPAIDS. As conferências livres antecedem a
Conferencia Estadual e Nacional. As organizações sociais podem chamar esta conferência livre, e é muito
importante que o movimento participe porque garante uma cadeira nas conferências municipais, e por
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este motivo tem que acontecer antes. As conferências municipais estão previstas para fevereiro e março e
a Estadual até o dia 16 de abril.
Araújo propôs de realizar a Conferência Livre na segunda semana de fevereiro, após discussão ficou
deliberado que será dia 06 de fevereiro de 2019, o dia todo. O tema é “Democracia e Saúde”.
Foi montado uma pequena comissão organizadora: Filipe, Isabel, Alisson, Brunna e Patrícia. Montar esse
grupo no Whatsapp, e vamos conversando.

INFORMES:
 1º de dezembro – Pela Vidda;
Oficina para 60 jovens com foco na PEP e PREP. Matheus Emílio que está coordenando a oficina, que
acontecerá na primeira semana de dezembro.
 GAPA;
Jucelino disse que o GAPA está organizando eventos para arrecadar fundos;
 Coordenadoria Leste;
Participaram da reunião com a coordenadoria leste, Américo, Filipe e Patrícia. Falaram sobre reposição de
recursos humanos e realocação de profissionais de saúde. Ampliação do serviço. SAE Líder está com ajuda
da AHF. Américo pediu para socializar a Ata da reunião com a coordenadoria leste que está com o Araújo;
 Projeto Antônia;
Filipe perguntou se alguém poderia “problematizar a questão da violência” para uma apresentação no
Evento que o Projeto Antônia está organizando e que acontecerá em dezembro. A Patrícia se disponibilizou
em estar indo ao evento conversar sobre a temática em questão.

DEMANDAS:







Disponibilizar no site do MOPAIDS as prestações de contas das Ações e do Financeiro;
Disponibilizar no site do MOPAIDS o Relatório do Colóquio.
Fazer ofício ao FOPPESP indicando a Patrícia para a vaga de suplência.
Preparativos para Conferência Livre;
Socializar a Ata da reunião com a coordenadoria leste que está com o Araújo;
Filipe pesquisar um material para socializar sobre a medicação para anemia falciforme na população
negra;

A reunião foi encerrada às 17:15hs.
A próxima reunião será dia 21/11/2018, às 14hs, no GIV.
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