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Ausências justificadas: Américo
Presentes: Claudio, Lucia, Gilmar Araújo – Assessor do vereador Camilo Cristofáro, Carolina Iara, Carol – Assessora do vereador Celso Gianazzi,
Fernanda Peres, Marcel, Terezinha, Reine, Veloso, Alexandre, Aline, Eliane, Alisson, Eduardo Barbosa, Welton, Walter Mastelaro, Patrícia e Lucrecia

PAUTA:


Item
1
2

1. Planos e Propostas de vereadores recém-eleitos em relação a Políticas HIV/ Aids, TB e etc. e contribuição na Frente Parlamentar

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião

Encaminhamentos
 Boas Vindas aos participantes e apresentações;

Planos e Propostas de vereadores recém
eleitos em relação a Políticas HIV/ Aids, TB e
etc e contribuição na Frente Parlamentar

 Gilmar Araújo, assessor do vereador Camilo Cristofáro explanou
sobre o desarquivamento da documentação que solicitava a
implantação da Frente Parlamentar, já existe a mobilização para
coleta de mais assinaturas e na sequência, irão submeter a mesma a
votação na Plenária;
 Relata que estamos vivendo momentos difíceis por conta da eleição
de muitas lideranças que defendem uma governança que defende
um posicionamento negacionista diante da realidade que
enfrentamos, por isso a ideia é fortalecer e construir uma frente
reunindo diversas forças;
 Patrícia relata que o assunto recorrente hoje dentro da Câmara é
“Covid”, e por isso tem que articular de forma eficiente, afim de
trazer nossa pauta à tona;
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Responsável
Claudio/ Sandra

 Gilmar Araújo pede que seja encaminhado via MOPAIDS, e-mail ou
documento “cobrando” agilidade na implantação e se propõe, de
posse desse documento pelos gabinetes, oportunizando ao vereador
o qual assessora, que leve a pauta em frente o mais breve possível.
 Eduardo Barbosa questiona aos convidados, sobre o que tem sido
feito pela Câmara de Vereadores, para enfrentamento desse
momento de pandemia em relação a nossa pauta;
 Gilmar Araújo relata que a pedido de Camilo (vereador), que fosse
possível utilizar verba de gabinete (aproximadamente R$55
Milhões), para compra de vacinas para o município de São Paulo.
 Relata também estarem realizando trabalhos junto as populações de
rua, servidores públicos – professores e sindicatos – frentistas e
motociclistas para viabilizar a vacinação dos mesmos;
 Claudio ressalta a importância do apoio as instituições para que haja
a efetiva promoção a saúde.
Fala também sobre os problemas com movimentos conservadores
que impedem o trabalho de prevenção e também impedem
questões ligadas a educação sexual seja abordada nas escolas;
 Carol Iara lembra que há que se considerar ainda os conservadores
não bolsonaristas, que estão trabalhando arduamente para enterrar
nossas pautas, lembra ainda que nosso vice-prefeito Ricardo Nunes
é contra ideologia de gêneros.
Relata que vem pautando junto a pop. Trans, assuntos ligados a HIV/
Aids, trazendo à tona questões de prevenção, que normalmente são
deixadas em 2º plano.
Tem feito trabalhos junto a funcionários de organizações sociais
para que os mesmos não sejam demitidos, assim como tem
denunciado assédios de ordem moral e sexual realizados pela IABAS.
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 Eduardo Barbosa, relata que observando acontecimentos em nossa
cidade, percebe o muito a ser feito e o muito que deixou de ser
feito:
- Problemas de abastecimento de insumos;
- Falta de profissionais para realização de atendimento;
- Fala do trabalho desenvolvido pelo Pela Vidda em parceria com a
Unicamp, realizando testes de Covid nas pops Travestis e Trans das
Casas Florescer 1 e 2, o que trouxe resultado de 60% de
positividade, e a dificuldade de se fazer isolamento nesses
ambientes. Tem que haver mais apoio por parte das Secretarias de
Saúde, Direitos Humanos e etc.

INFORMES:
Item

Instituição

Informação

1

Pela Vidda - Eduardo

 Comunica o resultado da eleição da nova diretoria do Pela Vidda:
- Thais Azevedo – presidente, - Eduardo Barbosa – vice-presidente, - Sandra – secretaria
- Paulo - tesoureiro;

2

GIV - Claudio

 Dificuldades com as evasivas da SPTrans. - Carol Iara ofereceu para ajudar nessas questões;

3

MOPAIDS - Patrícia

 Informa que a data da Conferencia de Saúde que iria acontecer em maio, será realizada em
setembro;
Relata também que a Coordenadoria Municipal irá apresentar a PAM em abril;

PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 21/04/2021

Pauta: Acesso a vacina COVID

Início: 15h00m

Fim: 16h30m

Local: virtual
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