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) 2776-3709 - E-mail: mopaids@gmail.com

Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 20 de fevereiro de 2019
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP, com início
às 14h00m.
Justificou ausência, Ewerton Souza Vicente.
Foi realizada a apresentação de todos (as), e na sequência passamos para as pautas e informes do dia.

1. Articulação Política - Filipe;
Filipe apresentou em Power Point uma planilha com dados que ele levantou no Sistema de Lei de Acesso a
Informação ( Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas). Ele
apresentou também vários Projetos de Lei com direcionamento as ISTs, HIV e AIDS que estão parados na Câmara.
Apresentou dados sobre o cancelamento de Benefícios pelas perícias médicas. Disse da importância de pensarmos
em alguma ação junto ao Ministério Público e em parceria com o Fórum de ONGs/AIDS, Fórum de Patologias e
outras ONGs para reverem esses pareceres dos Benefícios cancelados, e levantar os dados dos cortes pela Lei do
Pente Fino.
Filipe compartilhará com todos (as) essas informações. São dados importantes para termos em nossos registros
como guia de apoio, pesquisas, redes e informações.
Todos (as) presentes parabenizaram Filipe pelo excelente trabalho realizado.
Américo disse que precisamos pensar o que faremos com todos esses dados que Filipe levantou e trouxe para o
nosso conhecimento, será necessário sentarmos para analisar o que faremos de fato com todas essas demandas,
sugeriu que na próxima reunião seja apresentado sugestões para que todos esses levantamentos não fiquem apenas
no papel, qual a frente de ação que faremos diante de todas essas informações.
Filipe sugeriu trabalhar com esses dados e as propostas do MOPAIDS na Subcomissão da Câmara dos Vereadores.
Araújo disse que os dados apresentados pelo Filipe é um grande subsidio para o Colóquio, que será realizado em
agosto com o tema “A Cidade como nós vemos”, então tem que se fechar as reuniões rapidamente com as
coordenadorias regionais. Araújo disse que quando forem às reuniões, terão que estar com a data do Colóquio
fechada para ser apresentada a eles. No final não ficou fechado à data.
Araújo sugere que se monte um grupo de três pessoas para fazer uma leitura mais técnica do material que o Filipe
preparou, ver o que é possível resgatar com os Projetos de Lei apresentados, e discutir com o grupo as melhores
propostas para o MOPAIDS estar apoiando na Câmara.
Carina, representante do DRVS Oeste, falou sobre a solicitação do Filipe em relação aos dados de teste rápido. Ela
disse que eles tiveram uma conversa com as outras coordenadorias e foi levantando o seguinte fato, que no SIGA
Saúde (Sistema Integrado de Gestão de Atendimento) dá para lançar a quantidade de testes rápido que foram
efetuados, porem os funcionários não estão fazendo os lançamentos. Desta maneira o que ocorre é que quando vão
solicitar que haja um aumento no envio dos testes rápidos para a sua região eles pesquisam a quantidade que foram
realizados pelo SIGA, e como ele não está atualizado corretamente não liberam a quantidade necessário que foi
solicitado pelas regionais.
A sugestão dela é que as ONGs presentes participantes do Movimento conversem sobre a necessidade das “OS”
fazerem os lançamentos dos dados corretamente, sensibilizar os funcionários para esta importante questão.
O pessoal falou sobre o SISLOGLAB, que é o Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais utilizados pelo
Departamento de AIDS, porem a Carina disse que a prefeitura de São Paulo não utiliza esse sistema para colher
informações, eles utilizam somente o SIGA que está totalmente desatualizado.
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Araújo sugere que esse assunto seja pauta na reunião do GT OG/ONG para ser discutido mais profundamente esta
questão com o Programa Municipal.
Filipe falou que no dia 27 de fevereiro, na Câmara Municipal dos Vereadores, às 12:00 horas, haverá a Prestação de
Contas do Secretário de Saúde. Solicitou a participação de todos (as) para podemos fazer o Controle Social.
Com relação a Câmara Municipal dos Vereadores, Filipe disse que já tem a composição da Comissão de Saúde, disse
que hoje está acontecendo a primeira reunião da Comissão, mas é somente para a instalação da mesma, não vão
deliberar nenhum assunto.
Felipe disse que no dia 20/03/2019, vai acontecer a Audiência Pública. O Celso Gianasi já se comprometeu a colocar
o tema HIV, Sífilis e Tuberculose, na parte da manhã, provavelmente à 10:00 horas, porque a tarde terá plenária.
Américo disse que é extremamente importa que estejamos todos (as) lá neste dia, porque é neste dia que o
MOPAIDS dará legitimidade as nossas demandas e das incidências que temos feito, temos que marcar presença e
mostrar que estamos articulados com vários movimentos e segmentos.
Filipe disse que ainda está articulando com as Coordenadorias Regionais para as reuniões acontecerem. As que
confirmaram até o momento foram a CR Sul e a CR Oeste. Araújo disse que é preciso apressar estas reuniões. Filipe
disse que acredita que até abril se consiga fechar as reuniões com todas as coordenadorias.

2. IV Encontro de Conselheiros Gestores do segmento usuário;
O Encontro de Conselheiros Gestores a princípio aconteceria no dia 20 de março de 2019 na parte da manhã e a
reunião ordinária mensal do MOPAIDS na parte da tarde no mesmo espaço, mas vai coincidir com a Audiência
Pública na Câmara. Após discussão da melhor forma para acontecer o Encontro, reunião e Audiência, ficou
deliberado que o Encontro de Conselheiros e a reunião do MOPAIDS será no dia 19 de março de 2019. Desta
maneira conseguiremos sensibilizar os participantes a estarem presentes na Audiência Pública que acontecerá no dia
seguinte (20 de março).
Fazer a articulação do Encontro de Conselheiros pelo WhatsApp. Araújo diz que temos urgência de formar um grupo
junto com Américo para discutir e criar a metodologia do Encontro. Ficou definido como grupo para a construção da
metodologia do Encontro: Américo, Patrícia, Isabel, Marcos Antônio, Veloso e Marcionílio.

3. Pré Conferência Municipal;
Araújo sugere que as pessoas que participaram das pré conferências falem das suas participações e resultados por
região.
Zona Leste: Estiveram presentes Américo, Patrícia e Isabel.
Américo disse que no Instituto Vida Nova fez reunião junto aos agentes de prevenção como estratégia; delegou que
cada um dos agentes estivesse presente em um bairro para terem maior participação e tentarem sair das
conferências como delegado e apresentarem as propostas que foram definidas na Conferência Livre. Américo foi
para a regiam do Itaim, Isabel para São Miguel, Ariana para Guaianases, Marcos para Ermelino.
Américo saiu como delegado de patologias, e foram aprovadas duas propostas, a implantação de um SAE na região
do Itaim e a implantação de SAE em outras regiões.
Patrícia Disse que ela é delegada nata, e em Guaianases conseguirão aprovar todas as propostas definidas na
Conferência Livre, relatou que fizeram algumas mudanças na proposta ref. aos SAEs para não correr o risco de serem
cortadas quando chegar as mesmas na Conferência Municipal. Como delegado saiu uma pessoa do Instituto Vida
Nova pela vaga de patologias. Alertou da importância das pessoas estarem se candidatando para delegados nas
vagas das específicas.
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Isabel também saiu como delegada, e conseguiu aprovar as propostas 3 e 6. Isabel relatou que houve uma
desorganização muito grande na pré conferência de São Miguel, que ela teve que “brigar” para se candidatar/se
inscrever como delegada e para que suas propostas fossem votadas.
Zona Oeste: Filipe esteve presente na Pré Conferência da Vila Prudente e Butantã.
Vila Prudente - duas propostas foram aprovadas; Ampliação das Rede de DST/AIDS para as regiões mais vulneráveis e
o fornecimento de PEP para toda rede de urgência e emergência.
Butantã – Filipe participou da relatoria do eixo 2. Saiu como delegado pelas patologias.
Centro: Araújo esteve presente. Disse que foi a primeira vez que participou pelo Centro, suas participações
anteriores foram pela Zona Sul. Disse que foi tranquilo toda organização deste local. Participou no eixo 2. Araújo saiu
como delegado nas patologias, e foram aprovadas algumas propostas.
Zona Norte: Marcos Antônio e Adriano participaram da Pré de Pirituba. Marcos relatou que teve várias dificuldades
pois é a primeira pré conferência que participa. Foram aprovadas duas propostas, mas não conseguiu sair como
delegado.
Ainda vão acontecer as Pré Conferências das Zonas Oeste (Lapa/Pinheiros), Sudeste (Aricanduva/Mooca e
Jabaquara/Vila Mariana), duas da Leste (São Mateus e Cidade Tiradentes) e todas regiões da Sul.
No total até o momento elegemos pela patologia AIDS foram eleitos 09 delegados.
Patrícia alerta todos (as) da importância de elegermos o máximo de delegados possíveis pois, na Conferência
Municipal serão aprovadas apenas cinco propostas de cada eixo. Lembrou que ainda temos 26 vagas na específica.
Américo disse que a Vita (Fórum de Patologias) solicitou a ele que fosse enviado para a FOPESP as propostas que
conseguimos aprovar e os delegados.
Américo solicitou que os delegados eleitos enviem um e-mail ao MOPAIDS com o nome completo e as propostas que
conseguiram aprovar. Essas informações são importantes para nos articularmos na Conferência Municipal para
defender as Propostas MOPAIDS juntos com a FOPESP.

4. Rede de Tuberculose;
Veloso informou que no dia 24 de março, dia mundial de luta conta a tuberculose, a Rede de Tuberculose fará um
Evento na paulista, distribuindo informes sobre a tuberculose junto com o Comitê Estadual de Tuberculose. Ele vai
passar e-mail ao MOPAIDS para divulgar este evento.
Patrícia solicitou que o Veloso disponibilize este material para eles estarem distribuindo nas pré conferência que vão
acontecer.
Américo relatou a importância da Tuberculose ser discutida nas periferias e não apenas no Centro.
Patrícia disse da importância da TB ser discutida nos extremos das periferias e não está sendo discutido; ela disse
que está cobrando direto do município esta questão.
Carina, representante do DRVS Oeste, falou que é importante que o teste para TB, assim como a Sífilis, esteja no
contrato do parceiro para que seja realizado no pré-natal da gestante, tem que brigar para que esta questão também
faça parte do contrato. Ela disse que não tem na rede os potes para coleta de escarro, eles estão usando pontes não
estéril.
Araújo perguntou para o Veloso se essas as questões que a Carina trouxe para a reunião foram discutidas no Comitê
de TB, Veloso disse que está sabendo desta informação somente agora.
Araújo disse para que essa questão da TB seja discutida na próxima reunião do Comitê de Tuberculose, que será em
abril.
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Américo disse que na primeira reunião do Fórum de ONGs AIDS desse ano, foi colocado em pauta a TB, mas não
compareceu nenhum representante do Comitê de TB, foi perdida esta oportunidade de discussão.

INFORMES:
 Bolsas MOPAIDS para o Congresso Brasileiro de AIDS – Foz do Iguaçu – PR;
Araújo disse da possibilidade de apoiar/investir em 02 a 03 membros do MOPAIDS para participar do
Congresso como representantes.
A bolsa inclui inscrição, passagens, hospedagem e ajuda de custo para alimentação.
Discutiu-se os critérios que será utilizado para a escolha dos possíveis representantes, e ficou definido que
será da seguinte forma:
Para concorrer à bolsa os interessados deverão enviar e-mail ao MOPAIDS (mopaids@gmail.com), até o dia
01/03/2019, com as seguintes informações:
1. Porque você gostaria de participar do Congresso e de que forma você pretende socializar as informações
adquiridas durante o Congresso;
2. Seu currículo dentro do Movimento Social;
3. Ter frequência nas reuniões ordinárias mensais do MOPAIDS, pelo menos nas três últimas.
Será montada uma comissão para analisar as propostas de participantes que chegar, pessoas que não irão se
candidatar, duas a três pessoas juntas com o Araújo. Até o momento, faz parte desta comissão o Araújo e o
“Casagrande” (GIV).
O MOPAIDS enviará e-mail na mala direta, na segunda-feira, disponibilizando as bolsas e os critérios para
concorrência.
 GT OG/ONG;
Américo explicou que esse Grupo de Trabalho reuni a sociedade organizada e um técnico do Programa
Municipal para discussão das políticas de AIDS do município, editais de projetos e outras questões da Rede
Municipal Especializada. Informou que o Marcos Blum avisou que já estão providenciando uma data para a
reunião. Américo perguntou se os presentes têm pautas para estar levando para esta reunião. Veloso disse
para apresentar a questão das metas apresentadas aqui, hoje, sobre sífilis e TB com as OS. E a Patrícia falou
sobre a questão do coletor menstrual.
Quem tiver mais sugestões de pauta enviar para o e-mail do MOPAIDS.
 Patrícia disse que teve uma reunião no Emilio Ribas com a Dra. Antonela, sobre hormônios e o Tenofovir, que
juntos aumenta o risco de trombose, principalmente na população trans.
Pauta da Patrícia é que a Dra. Antonela venha ao MOPAIDS fazer uma apresentação sobre esta questão.
Araújo sugere que o MOPAIDS encaminhe uma carta para a Comissão Municipal de AIDS, porque os
presentes acham essa pauta muito importante, propondo uma reunião ampliada convidando os demais
movimentos LGBTI+.
Patrícia fará o rascunho da carta e enviará ao MOPAIDS junto com o contato da Dra. Antonela.
 Comissão Municipal de AIDS;
Araújo disse que não temos informes por não ter havido reunião da Comissão Municipal de AIDS em
decorrência da realização da Conferência Livre de Saúde realizada no dia 06 de fevereiro de 2019, dias que as
reuniões da Comissão acontecem. Informa que a reunião foi transferida/adiada para o dia 27 de março de
2019.
 Rodrigo Paiva questionou sobre o que o Movimento está fazendo em relação a questão de contratação de
funcionários para os serviços de AIDS. Araújo disse que está questão está sendo discutido em diversas
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esferas. Veloso disse da importância de pressionar o governo para a realização de concursos púbicos porque
se não for dessa maneira as vagas serão abertas para as OS.
Araújo disse que precisamos nos unir, Movimentos, Fórum, Redes, etc.. lutem por esta questão.
Araújo sugere que essa questão seja Pauta em uma próxima reunião.
 Oficina de Comunicação;
Araújo informou que o MOPAIDS junto com o Programa Municipal está criando um espaço para discutir o
que é Comunicação dentro do serviço, porque existe muito material de comunicação que são produzidos
pelas ONGs e que são reprovados pelo Programa porque não sabemos as regras para esta produção de
materiais. A proposta é fazer uma oficina de Comunicação com os membros do MOPAIDS. A coordenação do
MOPAIDS já participou de uma reunião com o Programa para propor esta oficina, e eles aceitaram. A Talita
da Agencia AIDS também está participando, proposta de dar mais voz as ações realizadas pelas ONGs. Então
provavelmente em maio esta oficina acontecerá. O MOPAIDS atualizará os membros do andamento desta
pauta.
 Escolha do Representante do MOPAIDS para o EEONG;
Américo explicou que dentro do movimento ele considera as instancias políticas de âmbito maior, que são o
Encontro Estadual de ONG AIDS (EEONG), Encontro Regional de ONG AIDS (ERONG) e o Encontro Nacional de
ONG AIDS (ENONG), sendo um sucessivo ao outro, sendo que quem está coordenando esses encontros é o
Fórum de ONGs AIDS de São Paulo. Dentro desses encontros tem a comissão política que é pensar nomes
das pessoas que estarão fazendo as palestras, exposições e outras temáticas, e passar essas informações
para a comissão maior do EEONG e na última reunião do Fórum foi tirada algumas pessoas para estarem
compondo essa comissão e foi aberta uma vaga para um membro do MOPAIDS fazer parte dessa comissão.
O EEONG acontecerá nos dias 16 e 17 de maio na cidade de Brotas/SP. Após discussão dos presentes, Araújo
se candidatou a esta representação e todos foram a favor.
 Sandra, Grupo Pela Vidda/SP, fez um informe sobre o Projeto “Cartografando a qualidade dos Serviços
DST/Aids do Município de São Paulo”, desenvolvido pelo Fórum de ONGs Aids e coordenado pelas ONGS
Bem-Me-Quer, GIV e Grupo Pela Vidda. No dia 26 de fevereiro será realizado um debate mundo sem racismo
e sem machismo, debate institucional sobre diversidade sexual e homofobia, no Pela Vidda, às 13:30 horas, e
todos (as) que quiserem participar estão convidados. Falou sobrea a ação que o pessoal do Grupo Pela Vidda
realiza chamada “Viaje bem”, realizada nos terminais rodoviários do Tiete, Jabaquara, Guarulhos e Barra
Funda, no dia 01 de março.
 A Rede de Jovens está realizando no 3º sábado de cada mês, uma Encontro no CRT para jovens de 29 e 30
anos, e vertical sem limite de idade. Entrada e almoço controlados, tem que passar o nome antes se quiser
participar das reuniões.
 Indicação de 02 (dois) membros para serem representantes de usuários na composição do Comitê de Ética
em Pesquisa do Hospital e Maternidade São Luiz em SP.
Araújo informou que o MOPAIDS recebeu uma solicitação do CEP do Hospital São Luiz, para que fosse
indicado 02 membros para fazerem parte do CEP no segmento usuários. As reuniões são mensais, das 12:00
às 13:30, na Avenida Santo Amaro. Quem tiver interesse o Araújo se dispõem a ajudar os possíveis
candidatos. A Patrícia e a Aline (Projeto Antônia) se candidataram as vagas. Araújo explicou que os projetos
são analisados dentro da Plataforma Brasil e discutidos nas reuniões mensais. Américo sugeriu que Araújo
faça uma oficina de uma hora para todos (as) os membros do MOPAIDS na próxima reunião. Araújo
agradeceu e aceitou o convite.
O MOPAIDS enviará e-mail ao CEP do Hospital São Luiz fazendo a indicação das duas.
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 Patrícia informou que ela e Filipe estiveram em uma reunião com O Secretário Estadual junto com a FOPESP,
ela disse que mudou a gestão estadual e automaticamente foi nomeado um novo secretário, e foi dito que o
secretário está aberto as audiências, ela disse que pelo Fórum de Patologias, e que o MOPAIDS faz parte,
será agendada uma data para entregar um documento em mãos do Secretário por conta das medicações que
estão faltando em vários serviços. Patrícia disse se quiserem agregar mais alguma pauta para discussão,
principalmente em referência ao CRT que é do estado, ela sugere que o MOPAIDS monte esse documento
para ser entregue junto com o Fórum de Patologias.
 Filipe informou que amanhã terá uma reunião na Secretaria de Direitos Humanos e ele foi convidado para
falar em nome do MOPAIDS sobre o Direito da Saúde da população LGBT, ele pergunta se todos concordam
com está fala na Secretaria.
 Araújo, Américo e Veloso comentaram que hoje está acontecendo o Lançamento da “Comissão Arns de
Direitos Humanos”, que irá monitorar e denunciar ações contra a integridade de direitos. O nome é em
homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns, líder ecumênico e atuante defensor dos Direitos Humanos. A
Comissão Arns é formada por 20 personalidades com projeção no cenário político, jurídico e intelectual, para
proteger os direitos humanos.
 Araújo explicou aos presentes como funciona a ajuda de custo para os participantes das reuniões do
MOPAIDS; Temos R$ 30,00 de ajuda de custo para 20 participantes da reunião, quando temos mais de 20
participantes dividimos entre os presentes da melhor forma possível que o grupo todo sugerir. Américo
explicou que esta ajuda de custo faz parte das ações do Projeto do MOPAIDS que é financiado pelo Programa
Municipal de DST/AIDS.

DEMANDAS:
 Filipe compartilhará com todos (as) a planilha com as informações apresentadas.
 Américo sugeriu que na próxima reunião seja apresentado sugestões para que todos os levantamentos feitos
por Filipe;
 Filipe sugeriu trabalhar com esses dados e as propostas do MOPAIDS na Subcomissão da Câmara dos
Vereadores;
 Araújo sugere que se monte um grupo de três pessoas para fazer uma leitura mais técnica do material que o
Filipe preparou;
 Fechar a data do Colóquio que será realizado em agosto;
 Carina (representante do DRVS Oeste) sugeriu que as ONGs presentes participantes do Movimento
conversem sobre a necessidade das “OS” fazerem os lançamentos dos dados corretamente, sensibilizar os
funcionários para esta importante questão.
Sobre os lançamentos dos testes rápido no SIGA, Araújo sugere que esse assunto seja pauta na reunião do
GT OG/ONG para ser discutido mais profundamente esta questão com o Programa Municipal;
 Araújo disse para que a questão da TB (falta de pote para escarro) seja discutida na próxima reunião do
Comitê de Tuberculose, que será em abril;
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 Dia 27 de fevereiro, na Câmara Municipal dos Vereadores, às 12:00 horas, haverá a Prestação de Contas do
Secretário de Saúde. Solicitou a participação de todos (as);
 Dia 20/03/2019, vai acontecer a Audiência Pública, na parte da manhã, provavelmente à 10:00 horas;
 Apressar as reuniões com todas as Coordenadorias Regionais de Saúde;
 Fazer a articulação do Encontro de Conselheiros pelo WhatsApp;
 Américo disse que a Vita (Fórum de Patologias) solicitou a ele que fosse enviado para a FOPESP às propostas
que conseguimos aprovar e os delegados;
 Américo solicitou que os delegados eleitos enviem um e-mail ao MOPAIDS com o nome completo e as
propostas que conseguiram aprovar;
 O MOPAIDS enviará e-mail na mala direta, na segunda-feira, disponibilizando as bolsas e os critérios para
concorrência no Congresso em Foz do Iguaçu;
 Montar uma comissão para analisar as propostas de participantes que chegar, pessoas que não irão se
candidatar a bolsa para o Congresso, duas a três pessoas juntas com o Araújo. Até o momento, faz parte
desta comissão o Araújo e o “Casagrande” (GIV);
 Hormônio e Antirretrovirais - Araújo sugere que o MOPAIDS encaminhe uma carta para a Comissão
Municipal de AIDS, porque os presentes acham essa pauta muito importante, propondo uma reunião
ampliada convidando os demais movimentos LGBTI+. Patrícia fará o rascunho da carta e enviará ao
MOPAIDS junto com o contato da Dra. Antonela;
 Araújo - oficina de uma hora para todos (as) os membros do MOPAIDS na próxima reunião com o tema “o
papel do representante do segmento usuário dentro do CEP”;
 MOPAIDS - enviar e-mail ao CEP do Hospital São Luiz fazendo a indicação das duas indicações, Patrícia e
Aline;
 Secretário Estadual, mudança da gestão atual, nomeado novo secretário. Será agendada uma data para
entregar um documento em mãos do Secretário por conta das medicações que estão faltando em vários
serviços. Patrícia disse se quiserem agregar mais alguma pauta para discussão, principalmente em referência
ao CRT que é do estado, ela sugere que o MOPAIDS monte esse documento para ser entregue junto com o
Fórum de Patologias;

A reunião foi encerrada às 17:45hs.
A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA SERÁ DIA 19/03/2019, ÁS 14HS, NO HOTEL DAN INN
PLANALTO – AV. CASPER LIBERO, 115 – SÃO PAULO - SP.
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