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SÚMULA DA 7ª REUNIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (RPA DE 

AGOSTO DE 2013) 

Data: 27/08/2013 

Local: Sala de Convivência/GPV-RJ 

Horário: 18:00 (inicio) 

Participantes: 04 conforme livro de presença. 

Pauta: 1) Apresentação da nova Atividade da Recepção (Acolhimento Coletivo) - 

Victor Freary; 2) Apresentação da Nova Atividade sobre Atividades Físicas e 

Qualidade de Vida - Leonardo Rego; 3) Apresentação da denúncia de Violação de 

Direitos do Edital da PMERJ; 4) Agenda Social de Setembro; 5) Relato das 

Oficinas Locais do projeto Observatório Urbano – Mara; 6) Informes. 

  

 

Informes Gerais:  

— Devido ao baixo quórum, as pautas 1, 2, 3 e 5 serão abordadas na próxima RPA, pois 

são temas importantes.  

— De 30/08 a 01/09 haverá o 6º ERONG/Aids Sudeste no Espírito Santo. O GPV-RJ é 

responsável pela condução da delegação e emissão das passagens e será ressarcido pelo 

PMDST/Aids após o evento. Dia 23/08 houve uma reunião com a delegação e todos 

foram informados de que o GPV-RJ antecipará a compra. 

—Marcio Alexandre identificou ontem mais um bloqueio nos recursos geridos pelo 

GPV-RJ, já o 2º este ano. O mesmo é destinado a pagamentos de gastos do GPV-RJ. É 

uma dívida bem menor e não entendemos por que houve este descuido no recurso 

judicial. Já temos o procedimento para realizar o desbloqueio, mas é algo que demora e 

estamos esperando o Dr. Ivan (advogado) dar um retorno. Ainda estamos aguardando o 

parcelamento de fevereiro e Marcos ficou incumbido de telefonar para Josimar.     

— Marcos relembrou a antiga ideia de um evento temático cobrando ingresso e pensou 

que poderia ser no CEDIM. Marcio achou boa a ideia.  

— Marcio informou que foi instalado hoje um Comitê de Diversidade e Direitos 

Humanos na Prefeitura do RJ, que cuidará de questões LGBT e já está acompanhando a 

instalação de um ambulatório para Travestis e Transexuais no Centro e em Madureira.  
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Pauta 4: 

— Haverá no dia 13/09 (9h às 17h) o ―2º Encontro de Atualização Temática: ‗Aids – 

Vivendo e Tratando com Qualidade‘ na Universidade Veiga de Almeida (UVA)‖ e no 

dia 15/09 haverá a ―Festa Primavera Solidária‖ no Club New Meio Mundo (16h). 

Marcio ponderou se as datas deveriam ou não ser mantidas devido ao desgaste causado 

pelo bloqueio de recursos.  

— Marcio relembrou que nesta semana de ERONG Sudeste não teremos nada agendado 

no GPV-RJ fora a Recepção e atendimentos com os psicólogos voluntários. 

 

                                 

                                          Viva a Vida! 

 

                    Elaboração: Monica Souza 

                    Revisão: Marcio Villard 

 


