MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
ATA DE REUNIÃO
Convocado por –
Coordenação – Claudio
AMERICO
Ausências justificadas: Américo

Data: 28/04/2021

Presentes: Claudio, Matheus, Eduardo, Talita, Welton, Walter, Marcel, Aline, Elaine, Dayana, Lucia, Pedro Pereira, Ludmila, Patrícia, Lucrécia e demais
constantes em lista de presença online.
Pauta:

1 - Associação da Parada LGBT - Matheus
2 - Vacina Covid-19 – Relato Eduardo Barbosa
3 - Hospital São Paulo e Guia Gay - Sandra
4 - Demanda e abastecimento de Autoteste e gel Lubrificante

Item

Pauta Descrição/Problema
Início da Reunião;

●

Encaminhamentos
Boas Vindas aos participantes e apresentações;

Responsável
Claudio

1

Associação da Parada do Orgulho LGBT da

cidade de São Paulo;

●
Parada será dia 06/06/2021 em formato virtual;
●
Haverá reuniões com entre os organizadores de Paradas do Estado
de SP e os mesmos irão parlamentar para que todas as Paradas tenham a
mesma temática que a da cidade de SP e a UNAIDS dará suporte para que
haja essa integração;
●
Ação e, conjunto com o Museu da Diversidade - Registro de luta e
resgate da memória de tudo o que o Movimento de Luta contra a Aids fez
até o presente momento. Haverá exposição virtual em parceria com o
Google Artes e Cultura;
●
Importância de levar esses materiais a outros espaços para que o
material circule e alcance o maior número de pessoas possível;
●
Importância de criar um GP e pensar visibilidade do Movimento em
outros espaços, promover de forma simultânea Ações da Parada e Ações do
Movimento para que a política de Aids seja uma política de Estado e nada
se perca; A idéia é referenciar material informativo visto as ONG terem tido
papel fundamental na difusão de informações sobre HIV/AIDS, prevenção e
etc.

Matheus
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Vacina Covid-19 – Relato Eduardo Barbosa

●
A Secretaria de Direitos em conjunto com a Secretaria da Saúde,
ofertou vacina ao CRD (visto o mesmo oferecer serviços a pop. chaves), por
serem linha de frente no enfrentamento da pandemia.
●
Receber a vacina, trouxe alento, visto a minimização do risco de
adoecimento por Covid em sua forma mais grave.
●
Há previsão que o DCCI faça uma Nota Técnica para que já em
meados de maio, comece a vacinação de pessoas portadoras de
comorbidades e estima-se que em torno de 5000 pessoas (PVHA), estejam
qualificadas a receberem a vacina.
●
Há que se acompanhar de perto questões que implicam compra de
insumos para vacinação, visto a irresponsabilidade e incapacidade
apresentada pelos institutos federais em não fazerem compras dos
insumos;
●
Há que se garantir o acesso a vacinas para que o plano de
imunização (e priorização) sejam obedecidos;
●
Necessidade de cobrar estado e município para divulgação da data
de inicio da vacinação das PVHA;
●
Eduardo alerta para situações ocorridas com população das casas de
acolhida, onde os mesmos chegam e são cobrados de documentação com
recomendações medicas para que recebam a vacina;
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Hospital São Paulo e Guia Gay

●
Relata a ameaça que Hospital vem recebendo de perder o espaço e
reforça a importância de manifestações para que o espaço seja mantido
visto sua relevância dos serviços prestados;
●
Trata-se de um espaço mantido com recursos federais e que, assim
como o CRT oferece serviços diferenciados;
●
Não houve espaço para fala sobre o fechamento do Hospital na
reunião do DCCI;

Eduardo / Sandra
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Demanda e abastecimento de Autoteste e gel
Lubrificante

●
Compromisso para que a entrega de Auto Testes seja normalizado
até dia 30 do corrente mês.
●
Somos informados que o MS não comprara sache gel ou bisnaga bel
e o estado deverá ser o responsável por essa compra.
●
A priori o município se responsabilizara pela compra durante este
ano;
●
Sobre a vacinação, a Coordenadoria informa que estão aguardando
determinações do DCCI visto que os equipamentos já estão preparados
para desdobrar as orientações do departamento;

Coordenadoria
Municipal

Informes:
Item
1
2

Instituição
GIV - Claudio
Mopaids - Patrícia

Informação
●
Informa que SPTrans só tem aceitado laudos citando CID B4;
●
Informa que na próxima quarta-feira haverá reunião com a Comissão Municipal DST;
●
Conferencia Municipal de Saúde será no segundo semestre deste ano de forma virtual;
●
Frente Parlamentar está aguardando pauta;
PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 19/05/2021

Pauta: a ser definida no período
subsequente

Início: 15h00m

Fim: 16h30m

Local: virtual

