
 

 

 

Ausências justificadas: Sra. Izidia  

Pontos de Pauta: 

Avaliação e manutenção e/ou renovação das representações: 
1.     Comissão Municipal de IST AIDS – Jorge Beloqui e Isabel Balla 
2.     Fórum das Patologias do Estado de São Paulo - Pierre 
  
3. Participação nos Congressos de Aids, IST, hepatites, TB, hanseníase e outras... em Belém  
  
4. ABONG – Sr. Franklin Felix – Filiação do Mopaids e ONGs     

 
 Informes: 
 

AHF 
Frente Parlamentar Municipal HIV/TB 

 

Item Pauta/Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 Comissão Municipal de IST AIDS 
Em abril haverá alteração das representações na comissão municipal de DST/Aids e Jorge Beloqui, 
assim como Isabel Balla se colocam a disposição pela permanência representando o Mopaids. 
 

Na reunião de março será pauta 
para definições.  

Jorge Beloqui e 
Isabel Cristina  

2 Fórum das Patologias do Estado de São Paulo 
Patrícia expõe sobre sua participação nas reuniões e também da participação das outras 
patologias. Pierre expõe que não participou de nenhuma reunião, pois estava no aguardo de 
informações sobre a agenda etc. Também haverá mudança na Coordenação da Comissão 
Municipal de DST/Aids, informa também que o Paulo Giacomini não tem interesse pela 
continuação na coordenação. 

  
 

Patrícia e Pierre ambos 
permanecem na representação 
pelo Mopaids e participarão no 
dia 29 de fevereiro na eleição 
para representação no Conselho 
Municipal de Saúde. 

 

Patrícia e Pierre 
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Veloso informa da sua participação a convite do Departamento de Doenças de Condições Crônicas 
e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DDCI)  
como sociedade civil organizada para compor a comissão paralela à comissão cientifica para 
construção dos congressos HIV/Aids, Hepatites, Hanseníase, Tuberculose. Os congressos serão em 
Belém do Pará e espera-se grande participação de sociedade civil inclusive da região norte por se 
prioritária para formular ações nesta região. Serão 4 mil participantes entre academia, sociedade 
civil e fármacos. Ativistas da Aids, TB, Hepatites irão organizar manifestações de rua durante os 
congressos. Jorge Beloqui afirma que está no Comitê cientifico enquanto pessoa e não 
representante do movimento de aids.  
 

 

 

Espera-se que a ANAIDS faça 
mobilização para organização 
das manifestações durante o 
congresso. 

 

4 Associação Brasileira de ONG - ABONG / Filiação do Mopaids e ONGs     

Sr. Franklin e Sr. Danilo representantes da Abong a convite do Mopaids apresentam os objetivos 
da Abong, ações, articulações e como se dá o processo de filiação. 

Ambos informam que pretendem realizar seminários Estaduais e nacional sobre HIV/Aids e 
convida o Mopaids e afins participarem da construção dos seminários. 

Sobre filiação a Abong os técnicos administrativos entraram em contato com o Mopaids para 
formalização e filiação. Sobre a questão financeira é cobrado um valor único anual em torno de R$ 
50,00 por instituição e que esse valor pode ser negociado ou concedido a isenção para o Mopaids. 

1 - Aguardar convite para 
contribuição na organização dos 
seminários. 

2 – Aguardar contato da 
administração para filiação do 
Mopaids e afins.  

Sr. Franklin 

Informes: 

 Parada LGBT 
Walter traz informes sobre o processo de eleição dos temas (Democracia e HIV/Aids) para 2020; 
ficando então HIV/Aids para 2021. O poder de voto está sob as pessoas filiadas a associação da 
parada. Também expos sobre os GTs inclusive do GT Bissexual da participação no ano 2019 e que 
2020 espera maior participação das pessoas Bissexuais. Em breve passará a agenda de reuniões 
para que o Mopaids possa estar presente com vistas a pautar ações colaborativas para 2020-2021. 
A filiação na parada se dá de forma independente e não por instituições cabendo aos membros do 
Mopaids se filiarem para que se possa ter maior número de pessoas da Aids e garantir ações 
conjuntas. 
 

 

Aguardar datas de reuniões  

 

Walter M. Neto 
CDSG OAB/SP 

 AHF 
Está confirmada a presença do Sr. Beto de Jesus na reunião de março para expor sobre o Projeto 
Piloto Retenção em parceria com o Programa Municipal de DST/Aids. A Proposta é saber da 
possibilidade de continuidade e/ou sustentabilidade do projeto pelo PM/DST/Aids. 
 

 

N/C 

 

Beto Jesus  



 

 
 

 Programa mínimo de governo  
Jorge Beloqui se dispõe em enviar o rascunho do programa mínimo de governo para as eleições 
2020 para que o Mopaids adeque as suas reinvindicações. 
Américo reitera que em reunião de janeiro foi discutido a elaboração do documento e que será 
enviado em maio. 
 

Aguardar o envio do documento 
pelo Beloqui e fazer adequações 
para ser enviados aos 
candidatos em abril de 2020. 

Jorge Beloqui e 
Américo 

 Conferencia em Buenos Aires  
Jorge Beloqui informa que haverá a conferencia para médicos e pesquisadores na Argentina. 
 

 
N/C  

 

 Casa Filadélfia – CAF  
Informe que em abril completará 25 anos e estará organizando um seminário, em breve passará 
maiores informações e conta com a presença de todos do Mopaids. 
 

 

Aguardar convite  

 

CAF  

 Frente Parlamentar Municipal HIV/TB 
Patrícia informa que continua o pedido de votação na Comissão de finanças e que tem 
acompanhado as audiências. 
  
 

 

Estar nas audiências e mobilizar 
os parlamentares  

 

Patrícia  

 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18/03/2020 Pauta:  

A definir  

 

Início: 14h00m Fim: 17h00m Local: Rua Capitão Cavalcanti,145  

Vila Mariana – SP/SP 

 


