MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por –
AMERICO

Coordenação – AMERICO

Data: 18/11/2020

Ausências justificadas:
Presentes: Américo, Claudio, Dayana, Walter, Lucia, Fernanda Peres, Marta McBritton, Veloso, André Paschoal, Marcel, Aline, Eliane, Sergio,
Givanildo, Matheus, Eduardo Barbosa, Isabel, Renata (Anima), Vanessa, Fernanda, Elton Gabriel, Patrícia e Lucrecia.
Pontos de Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Articulações UBS/ Smads - convidada: Sra. Marine/ CASA SER;
Parada LGBTQIA+ de 2021, trazendo o tema HIV - convidado Matheus Emílio - Secretário APOGLBTSP;
Eleição 2020 a. - Devolutivas de um Candidato Não Eleito - convidado Gil Santos (candidato a vereador);
Eleição 2020 b. - Devolutivas Articulações com Candidatos Eleitos;
Informes em Geral;

Informes:
Item
1

2

Pauta Descrição/Problema
Articulações UBS/ Smads - convidada: Sra.
Marine/ CASA SER;
Parada LGBTQIA+ de 2021, trazendo o tema
HIV;

Encaminhamentos

Responsável

• Por conta de incompatibilidade de agendas, essa pauta foi adiada
para o próximo mês;

Patrícia

• Matheus e Diego partilharam informações pertinentes a Parada
2021 e enfatizaram a necessidade de aproximação do Movimento
HIV/ AIDS, para a organização da Parada que almejamos,
consolidando objetivos consistentes, que atendam o público

Matheus Emílio Secretário
APOGLBTSP

Diego Oliveira

informando e ensinando.
• Propõe que se faça um Fórum de discussão, como forma previa para
levantar sugestões e possibilidades de execução de ações que
poderão estar presentes na Parada.
• Relatam que a Parada deve ser uma construção conjunta e pede a
participação ativa do movimento com o intuito de fortalecer esse
espaço de empoderamento e expressão. A ideia é estreitar laços.
• Informam que provavelmente a Parada de 2021 seja realizada em
06/06;
• Américo ressalta que a Parada de SP tem uma grandiosidade impar e
reverbera mundialmente, servindo de espelho para outros coletivos,
daí a importância de haver um posicionamento efetivo e eficaz.
• Valter Mastelaro alerta para problemas já acontecidos em anos
anteriores, com a proposição desta temática. Afirma que o tema em
si, não pode ser tabu, não pode mais ser visto como sentença de
morte e por isso deve ser amplamente divulgado.
• Todos concordam que existe a necessidade de que a Parada seja
plural, daí a necessidade de envolver vários coletivos: MOPAIDS,
RNP+, FOAESP, JOVENS e etc.
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Eleição 2020 a. - Devolutivas de um
Candidato Não Eleito - convidado Gil Santos
candidato a vereador, representante do
MMSP movimento de moradia SP;

• Ao ser questionado sobre o que não deu certo na campanha,
ressalta questões como Fundo Partidário Insuficiente – conta que
não teve verba sequer para propiciar transporte. Relatou que “quem
ganha, é quem tem exército na rua”.
• Relata que, ainda que o partido acolha o candidato, sem apoio
financeiro fica extremamente difícil conseguir resultados
satisfatórios e dessa forma, para sua próxima candidatura, pretende
desenvolver mais parcerias;
• Gil, afirma que estará atuando firmemente junto aos conselhos

gestores, colegiados e também junto aos próprios candidatos
eleitos, visto possuir propostas excelentes para pop LGBTQI+, e
também atuara no combate aos desmontes promovidos pelo atual
governo.
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Eleição 2020 b. - Devolutivas Articulações
com Candidatos Eleitos;

• Patrícia relata que Bruno Covas ainda não assinou o PMG proposto
pelo MOPAIDS e Boulos Sim.
• Relata tbem que a maioria dos vereadores eleitos aderiram ao PMG;
• Aborda questões referentes a audiência publica que será realizada
em 2/12/2020 e ressalta a necessidade de reforçar o tema de
implantação da Frente Parlamentar logo no início do mandato.

Informes:
Item
1

Instituição
Mopaids

Informação
• Américo traz a temática do desmonte da Unidade de Sta. Cecilia em conjunto ao comitê
técnico LGBT, CMs, Conselho Gestor da Unidade e demais ativistas, relatando que
trabalhadores trouxeram a tona questões referentes a terceirização, quebra de acordos
anteriormente firmados e perda na qualidade do acolhimento e do atendimento
adequado, visto tratar -se de uma população extremamente vulnerável.
• A questão da hormonização na unidade de Santa Cecilia não pode ser tirada da
administração direta, por conta da fragilidade no atendimento que pode ser gerada em
detrimento da terceirização. Há que se fazer ações imediatas para que esse desmonte
seja evitado.
• Gil expressa a necessidade de pressão popular, articulação com movimentos sociais e
entidades sindicais, para que juntos lutem para a manutenção do serviço da forma que
era anteriormente realizado.
• Veloso observa que o Movimento Social tem que se articular rapidamente para que o
mesmo disparate não ocorra com outras politicas como por exemplo HIV/AIDS, daí a
necessidade de ampliar parcerias com MP, OAB, implantar Frente Parlamentar e etc.
• Será criada uma força tarefa para elaboração de notas e proposições de ações com
intuito a reverter esse movimento de terceirização na Unidade Sta. Cecilia;

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 16/12/2020

Pauta:
Início: 15h00m
1. Conferência Livre de
Saúde
2. Genotipagem/
HIVHepatite - Cláudio
3. Audiência Pública Patrícia e Veloso
4. Devolutiva
sobre
coleta de dados das
PVHA - Renata
5. Devolutivas
CE/ISTAids - Veloso Patrícia
6. Informes:
7. Comissão de ODS
(Sec. Meio Ambiente)
8. Parada
2021
LGBTQIA+
9. Recesso fim de ano
23/12/2020
a
10/01/2020

Fim: 17h00m

Local: virtual

