MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA CTPA
CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO
GESTÃO 2021-2023
DATA: 11/06/2021
HORÁRIO: 09h30
LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA – CTPA
Entidade

Nome

SIMA

Marcia Nascimento

DAEE

Josué Marcos Barranco

IPT

Alessandra Cristina Corsi

Secretaria da Habitação - CDHU

Mônica Theresinha Bartie Rossi

CIESP Alto Tietê

Ricardo Aguiar Quadros

UNIFESP

Jaqueline Bória

APGAM

Rubens Paes

APU

Eliana Kitahara

FNU

Ricardo Guterman

PM de Ribeirão Pires

Karin Kelly

PM de Suzano

Solange Wuo

PM de Ferraz de Vasconcelos

Moacyr

PM de Mogi das Cruzes

Emerson
CONVIDADOS

Entidade

Nome

PM de Arujá

Cássio Alves de Oliveira

FABHAT/ Secretaria Executiva

Ana Sedlacek

FABHAT

Valburg de Sousa Santos Jr.

ASSUNTOS TRATADOS:
1. Abertura
Com início às 09h20, Josué abriu a reunião e agradeceu a presença de todos.
1. Aprovação da memória da reunião anterior
Ana (Secretaria Executiva) apresentou a memória e não havendo manifestações
contrárias, a memória foi aprovada.
2. Plano de Trabalho da CTPA
Ana (Secretaria Executiva do CBH-AT) comentou que o Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas
precisaria ser deliberado pelo Comitê e apresentou uma minuta do Plano de Trabalho. Houve as
seguintes considerações:
✓ Não especificar os ofícios que chegam e deixar de forma genérica
✓ Numerar os itens do Plano de trabalho por ordem de prioridade

✓ Retirar alguns itens pois não foi entendido que seria pertinente em deixar no presente
plano.
Ana fez alguns ajustes conforme orientações acima e apresentou novamente. Informou
também que será encaminhado por e-mail para que os demais possam se manifestar e
solicitou que todos que fizesse as alterações, deixassem em forma de “revisão” para facilitar
a visualização das alterações.
3. GAT do empreendimento “Mapeamento sistemático da região metropolitana de São
Paulo e Bacia do Alto Tietê e de uso e ocupação do solo das áreas de proteção e
recuperação dos mananciais”.
Josué esclareceu que este empreendimento tem como objetivo o estabelecimento das
especificações técnicas, critérios e parâmetros de qualidade para a contratação de serviços
de engenharia cartográfica compreendendo o mapeamento sistemático para a Região
Metropolitana de São Paulo e Bacia do Alto Tietê e temático do uso e ocupação do solo para
a área das APRMs do Alto Juquery, Guarapiranga, Billings e Alto Tietê Cabeceiras.
Comentou ainda que é um projeto cujo Tomador é a extinta EMPLASA e que o Instituto de
Geografia e Cartografia – IGC assumiu e que para isso se fazia necessária a criação de um GT
para acompanhar a execução deste projeto.
Após a discussão pelo grupo, os que manifestaram interesse em participar o GAT, foram:
Marcia Nascimento – SIMA
Alessandra Corsi – IPT
Karin Kelly – Ribeirão Pires
Ricardo Aguiar – CIESP Alto Tietê
Ana ficou de encaminhar por e-mail o Termo de Referência do empreendimento para que os
demais possam se manifestar sobre a participação deste GAT.

A reunião encerrou as 11h30.

