
 

 

 

Ausências justificadas: Veloso 

 Presentes: Américo, Claudio, Reine, Eduardo Barbosa, Isabel, Talita Martins, Neide Gravato, Jorge Eduardo, Renata (Anima), Vanessa, Fernanda, Elton 

Gabriel, Patrícia, Suzana, Raphaela, Herica Almeida e Lucrecia. 

Pontos de Pauta: 

1. Projeto do Mopaids / Promoção de Direitos Humanos, Advocacy e Controle Social. 

2. Programa Mínimo de Governo – Eleições Municipais 2020; 

3. Desdobramento do Estudo da USP sobre a falta de médicos nos serviços de Aids e devolutivas do Programa Municipal de DST/Aids 

Convidados: Dr. Robinson e Marcos 
 
 Informes: 

 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 Projeto do Mopaids / Promoção de Direitos 

Humanos, Advocacy e Controle Social  

Américo comunica a todos na sala virtual sobre início do projeto com 

duração de 12 meses, contratação de RH e início de articulações. 

 

Todos envolvidos 
no projeto 

2 Programa Mínimo de Governo – Eleições 
Municipais 2020; 

 

a) Américo inicia leitura de pré projeto já discutido em partes 
anteriormente, aborda sobre 11 itens que deverão ser 
contemplados num primeiro momento. 
Claudio, Eduardo Barbosa, Patrícia, Neide e Raphaela fazem 

Américo e todos 
os participantes 
da reunião 
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sugestões de melhoria e ampliação do texto. 

Eduardo se prontifica a estar revisando texto; Américo pede a Claudio que 
verifique alguns itens sugeridos por Jorge Beloqui; Neide sugere que 
questões ligadas a Sífilis sejam citadas no Programa Mínimo; Eduardo e 
Raphaela falam da necessidade de gestão que contemple transcidadania; 

Américo irá disponibilizar documento (Projeto Mínimo) para que todos 
possam fazer suas inserções e se convenciona que: 

1. O documento deverá estar pronto em 15 dias; 

2. O documento será entregue e devidamente protocolado junto aos 
pré candidatos; 

3. Será feita uma lista de adesão ou não do nome dos candidatos e a 
mesma será divulgada por canais de comunicação 

b) Renata (Anima) – Atualização sobre SAEs ; Patrícia, Susana, Herica, 
Elton, Claudio, Neide e Américo fazem considerações sobre o 
assunto; Renata se prontifica a efetuar levantamentos solicitados e 
na sequencia socializar dados a todos. Ato continuo a isso, haverá a 
elaboração de um documento que será encaminhado ao Programa 
Municipal de Saúde. 
 

3 Desdobramento do Estudo da USP sobre a 
falta de médicos nos serviços de Aids e 
devolutivas do Programa Municipal de 
DST/Aids 

Convidados: Dr. Robinson e Marcos 
 

Questões a serem elucidadas: 

1. Como o Programa Municipal de Saúde avalia o estudo de medicina 
preventiva da USP que aborda a Rede de Saúde; 

2. Respostas dos questionamentos enviados previamente para 
elucidação junto ao Movimento. 

Dr. Robinson alega que não teve acesso ao estudo da USP em sua totalidade 
e que o Programa só respondeu questionamentos pontuais, porém sem 
saber para que era, portanto entende que por não ter tido acesso e 
tampouco sabido para que serviria as respostas pontuais, precisaria se 

 



 

apropriar melhor do assunto para responder. 

Quanto aos questionamentos previamente enviados, o mesmo disse que só 
teve acesso a isso ontem (15/07/2020) portanto, não havia feito 
considerações. 

Embora dr. Robinson não tenha respondido aos questionamentos sobre 
ambos assuntos, o mesmo fez suas próprias observações e elencou fatores 
que deveriam ser observados. Ele e o sr. Marcos se comprometeram em 
trazer as respostas 

 

Américo disse que disponibilizaria o estudo, porem que o mesmo já está 
disponível em redes sociais e alertou que o questionário com as perguntas 
ao PMS havia sido enviado com tempo hábil para elaboração das respostas. 

Eduardo Barbosa fez considerações sobre os assuntos abordados, 
discordando dos posicionamentos previamente adotados por Dr. Robinson. 

Américo propõe que a pauta da próxima reunião ordinária seja 
exclusivamente os dois questionamentos que deram origem a esta pauta. 
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Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1   

2   

3   

 
 
 
 
 
 
 



 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 19/08/2020 Pauta:  

1. Como o Programa 
Municipal de Saúde 
avalia o estudo de 
medicina preventiva 
da USP que aborda a 
Rede de Saúde; 

2. Respostas dos 
questionamentos 
enviados previamente 
para elucidação junto 
ao Movimento. 

 

Início: 15h00m Fim: 17h00m Local:  a ser definido 

 


