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JANEIRO
• Ex-coordenador adjunto da CT-SAM conclui especialização em 

recursos hídricos

• Ampliação de pedreira em Jaguariúna é analisada pelo GT-Em-

preendimentos

• Equipe da cobrança da Agência das Bacias PCJ se capacita para 

o Cadin

• CT-RN comemora resultados na área de atuação do grupo

• Agência das Bacias PCJ estuda futuras parcerias com IPT em pro-

jetos

• Colaboradores da Agência das Bacias PCJ participam de curso 

para compreender e mapear processos internos da entidade 

• Agência das Bacias PCJ recebeu 37 inscrições de projetos de de-

manda espontânea

• Agência das Bacias PCJ contribui com Instituto Trata Brasil em 

pesquisa sobre combate à perda de água

• Agência das Bacias PCJ participa de workshop da SSRH e do BID 

sobre segurança e manejo de crises hídricas no Estado

• Reunião de trabalho reforça comprometimento de equipe para 

2017

FEVEREIRO
• Agência das Bacias PCJ recebe visita de novo titular da CATI

• Maria Luiza Machado Granziera visita Agência das Bacias PCJ e 

doa livro de sua autoria

• Andamento da revisão do Plano de Bacias é apresentado no GT-

-Acompanhamento

• Conselhos Fiscal e Deliberativo aprovam contas e ações da 

Agência das Bacias PCJ

• Mapeamento inicia segunda fase com atividades práticas

• Equipe da Coordenação de Gestão passa por treinamento

• Reunião na Agência das Bacias PCJ inicia planejamento de par-

ceria com SMA

• Dirigentes nacionais da CAIXA visitam Agência das Bacias PCJ

• Diretores da Agência das Bacias PCJ se reúnem com superin-

tendente do DAEE para tratar sobre cadastro de usuários rurais

• Alterações técnicas na política de mananciais dos Comitês PCJ 

são aprovadas pelo GT-Mananciais, CT-Rural e CT-RN

• Agência das Bacias PCJ conclui análise da pré-qualificação de 

projetos de demanda espontânea

• Agência das Bacias PCJ colabora com tese de doutorado da USP 

que investiga e compara gestão hídrica em Singapura e nas Ba-

cias PCJ

• Reunião da CT-PB em Limeira tem nova apresentação sobre an-

damento do Plano de Bacias

• Agência das Bacias PCJ recebe visita de novo superintendente 

do DAE de Rio Claro

• Equipe do SAAE de Capivari é recebida por Razera

• Equipe da Agência das Bacias PCJ vai à Brasília para reunião do 

contrato de gestão com a ANA

• Colaboradores da área técnica participam de curso sobre ma-

peamento de processos

MARÇO
• Agência das Bacias PCJ recebe representantes de quatro muni-

cípios para projetos de adequação ambiental

• CT-PL se reúne em Piracicaba para diversas deliberações

• Agência das Bacias PCJ faz 1ª visita a produtores rurais de 

Analândia 

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de audiência 

pública na Câmara Municipal de Campinas sobre outorga do 

sistema Cantareira

• Agência das Bacias PCJ recebe visita do prefeito de Piracicaba

• Diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ abre Semana da 

Água de Piracicaba

• Agência das Bacias PCJ entrega os projetos que servem de base 

ao Programa Nascentes de Holambra

• Equipe da Agência das Bacias PCJ conclui detalhes de aplicação 

do PIP eletrônico

• Equipe do DAE de Jundiaí visita Agência das Bacias PCJ

• Agência das Bacias PCJ participa do WaterClima e o EuroClima+, 

no Chile

• Agência das Bacias PCJ participa de plantio em Jundiaí

• Agência das Bacias PCJ investe R$ 372 mil em Plano Diretor para 

recomposição florestal 

• Cartilha “Cada Gota Tem” é lançada com apoio da Agência das 

Bacias PCJ

• Agência das Bacias PCJ participa de debate na SSRH sobre Ges-

tão de Secas

• Barjas Negri é eleito presidente dos Comitês PCJ

ABRIL
• Vinícius entrega comando de CT-AS para pesquisador da Unesp 

da CT-AS

• Tese de brasileira na Suíça aborda diferenças de gestão da água

• Agência das Bacias PCJ realiza Missão Eco Cuencas Brasil

• Texto sobre reenquadramento recebe últimos ajustes

• Presidente de CBH de Manaus visita Agência das Bacias PCJ

• Agência das Bacias PCJ firma parceria com associação de muni-

cípios da América Central

• Agência das Bacias PCJ contrata empresa para realizar Plano de 

Mídia

• CRH aprova reclassificação do Rio Jundiaí

• Agência das Bacias PCJ investe R$ 4,5 milhões no sistema de es-

goto de Capivari

• Agência das Bacias PCJ realiza pesquisa de clima organizacional 
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entre colaboradores

• Diretores da Agência das Bacias PCJ e representante da ANA 

participam de reunião da CT-PB

• Agência das Bacias PCJ acompanha diretor da Ação Eco Cuen-

cas em visita técnica à Holambra

• GT-Mananciais promove debate sobre PSA com dois especialistas

MAIO
• Coordenadora da CT-SAM fala sobre Plano de Segurança da 

Água durante evento do MPF em São Paulo

• GT-Fórum Mundial da Água é formado em CT-PL

• Reunião de trabalho reúne diretoria e colaboradores da Agência 

das Bacias PCJ

• Plano de Mídia tem primeira reunião entre empresa, coordena-

dores das CTs e secretaria executiva dos Comitês

• CT-Rural faz visita de campo a ações do Programa Nascentes de 

Holambra

• Equipe de cobrança envia boleto para 2,6 mil usuários em maio

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ investem R$ 5 milhões 

para modernizar rede de distribuição de água em Indaiatuba

• GT-Renovação se reúne para avaliar texto final da nova outorga 

do Cantareira

• Diretor da Agência das Bacias PCJ ministra curso sobre cobrança 

no Rio Grande do Sul

• Agência das Bacias PCJ participa de workshop internacional so-

bre áreas protegidas

• Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ participa de última reu-

nião sobre a renovação da outorga em São Paulo

• Agência das Bacias PCJ, Fundag e sindicatos rurais discutem me-

lhorias na irrigação

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ investem na limpeza do 

vertedor de Piracaia

• Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ 

viajam à Brasília para colaborar com “legado” do Fórum Mundial 

da Água

• Curso da CT-SAM capacita para Plano de Segurança da Água

• GT-Critérios faz 1ª reunião na Agência das Bacias PCJ

• GT-Fórum se reúne pela primeira vez

JUNHO
• Agência das Bacias PCJ abre I Simpósio da CT-SA sobre “Avanços 

e Desafios nas Bacias PCJ”

• Agência das Bacias PCJ realiza eleições das coordenações das 

Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ

• Representantes da ANA se reúnem com diretores e coordena-

dores da Agência das Bacias PCJ 

• Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ repassam R$ 8,1 milhões 

para obras em cinco municípios

• Comissão Editorial se reúne pela segunda vez para tratar do Pla-

no de Mídia

• GT-Critérios se reúne pela segunda vez na Agência das Bacias PCJ

• Diretor da Agência das Bacias PCJ ministra palestra no Comitê 

Chapecó/Irani

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de encontro 

internacional sobre Gestão de Bacias 

• Agência das Bacias PCJ e Fundag promovem reunião técnica 

em Campinas

• Agência e Comitês PCJ repassam cerca de 5,5 milhões para mu-

nicípio de São Pedro dobrar capacidade de tratar esgoto

JULHO
• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de seminário 

na França

• Intercambista norte-americana visita Agência das Bacias PCJ

• CT-PL se reúne em Campinas para deliberar sobre importantes 

assuntos

• Fórum Mundial da Água é debatido pela “Família PCJ” durante 

Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Campinas

• Diretores da Agência das Bacias PCJ participam de reunião entre 

as entidades delegatárias e a ANA

• Obras financiadas pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ 

são inauguradas e ajudam Capivari a reduzir perda de água pela 

metade

• Coordenações das Câmaras técnicas dos Comitês PCJ conhe-

cem o funcionamento da entidade

• Estudo feito pela Agência das Bacias PCJ visa ampliar tratamen-

to de esgotos em Jaguariúna

• GT-Plano de Bacias agenda 1ª Consulta Pública

• GT-Fórum Mundial se reúne em Piracicaba

• Agência das Bacias PCJ realiza mais uma reunião sobre Plano 

de Mídia

AGOSTO
• Revisão do Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias 

PCJ reúne mais de 100 pessoas em Nova Odessa

• Revisão do Plano das Bacias PCJ reúne mais de 90 pessoas na 

Câmara Municipal de Campinas

• Plenária dos Comitês PCJ reúne mais de 150 pessoas em Holambra

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ expõem sobre cobrança 

pelo uso da água em evento da FGV

• Técnicos da Agência das Bacias PCJ debatem PSA em reunião 

do GT-Mananciais

• Agência das Bacias PCJ contrata estudo para captação de águas 

subterrâneas

• Diretor e coordenadora da Agência das Bacias PCJ participam 

de reunião na CRHi sobre o Espaço São Paulo no Fórum Mundial 

da Água

• Agência e Comitês PCJ lançam Projeto Nascentes Analândia 

• Representantes do OIEAU e Agência do Loire-Bretagne visitam 

Agência das Bacias PCJ
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• GT-Acompanhamento aprova relatório sobre diagnóstico das 

Bacias PCJ

• CT-RN se reúne em Nova Odessa com especialistas da Secretaria 

do Meio Ambiente

• CT-PB se reúne para debater andamento e próximos passos da 

revisão do Plano de Bacias 

SETEMBRO
• CT-PL se reúne em Campinas

• Resultado de pesquisa é apresentado durante reunião de equi-

pe da Agência das Bacias PCJ 

• CT-MH se reúne em Cordeirópolis e decide aumentar vazão do 

Cantareira

• Agência das Bacias PCJ emite ordem de serviço para o Projeto 

Nascentes Analândia

• GT-Empreendimentos se reúne em Piracicaba

• Agência das Bacias PCJ participa de reunião do CNRH em Ribei-

rão Preto

• GT-Mananciais debate projeto Nascentes e PSA durante reunião 

em Nova Odessa

• Quarta edição do Workshop de Águas Subterrâneas é sucesso 

de público e referência na área

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de lançamen-

to do Atlas Esgotos

• Agência das Bacias PCJ participa de assinatura de contratos de 

R$ 415 mi em Campinas

• Com recursos da Cobrança PCJ Federal, Coden aprimora com-

bate à perda de água em Nova Odessa

OUTUBRO
• Diretorias da Agência das Bacias PCJ e Agevap se reúnem em 

Piracicaba

• Oficina reúne entidades delegatárias de todo o país no Museu 

da Água de Piracicaba

• CT-MH se reúne em Americana para debater gestão dos recur-

sos hídricos

• Agência das Bacias PCJ participa do Congresso ABES-Fenasam 2017

• Cenários Futuros para revisão do Plano das Bacias PCJ são deba-

tidos em duas consultas públicas

• Agência das Bacias PCJ adere à campanha Outubro Rosa

• Oficina divulga metodologia de estudo do potencial subterrâ-

neo em regiões industriais das Bacias PCJ

• GT-Acompanhamento analisa prognóstico do Plano das Bacias PCJ

• Agência e Comitês PCJ realizam consultas públicas sobre plano 

de ações do Plano das Bacias PCJ 2010-2020

• Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de reunião do 

CRH em São Paulo

• Atualização do Plano Diretor para Recomposição Florestal das 

Bacias PCJ reúne mais de 80 pessoas em Nova Odessa

• Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência das 

Bacias PCJ são reconduzidos aos cargos por aclamação

• Limpeza da calha do Rio Atibainha é debatida em reunião da 

CT-MH

NOVEMBRO 

• Comitês PCJ participa do XIX ENCOB com comitiva de 30 pessoas

• Agência das Bacias PCJ recebe inscrições de 19 projetos de de-

manda espontânea

• GT-Mananciais debate minuta de nova deliberação dos Comitês 

PCJ

• Razera representa Comitês PCJ em workshop da Vigilância Sani-

tária de Piracicaba

• Relatório 2 do Plano Diretor para Recomposição Florestal é ava-

liado por grupo de acompanhamento

• Agência das Bacias PCJ apresenta termo de referência para con-

tratação de estudo sobre o uso dos recursos hídricos na Bacia 

do Corumbataí

• Colaboradores da Agência das Bacias PCJ aderem à campanha 

“Novembro Azul”

• Agência das Bacias PCJ se reúne com Cetesb visando ações no 

futuro reservatório de Duas Pontes

• Colaboradores da Agência das Bacias PCJ passam por capacita-

ção em licitações

• CT-PL aprova minuta de deliberação com cronograma e regras 

para seleção de áreas e projetos na Política de Mananciais dos 

Comitês PCJ

• Grupo de trabalho se reúne para debater “caso Sabesp

• Reunião trata sobre planejamento da CT-SAM para 2018

• Agência das Bacias PCJ participa de reunião na Agemcamp para 

debater despoluição de represa de Americana

DEZEMBRO
• CT-SA se reúne na Agência das Bacias PCJ para analisar projetos 

de demanda espontânea

• Agência das Bacias PCJ participa de reunião de trabalho do CRHi 

em São Pedro

• Agência das Bacias PCJ recebe visita técnica de nova equipe de 

auditoria da ANA

• Analista da Coordenação de Projetos representa Agência das 

Bacias PCJ em evento da Sanepar em Curitiba

• Plano de Implantação e Redesenho dos processos é apresenta-

do pela FESPSP aos coordenadores e assessores da Agência das 

Bacias PCJ

• 2º Simpósio da CT-SA é realizado com o apoio da Agência das 

Bacias PCJ

• Manual de Procedimentos é mais um passo para profissionaliza-

ção da Agência das Bacias PCJ

• Diretores da Agência das Bacias PCJ se reúnem com prefeito de 

Monte Alegre do Sul 

• Sanasa vai patrocinar o Espaço São Paulo no Fórum Mundial da Água

• Plenária dos Comitês PCJ reúne cerca de 120 pessoas em Nova 

Odessa
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Diretor-presidente
Sergio Razera

Diretora Técnica
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Diretor Administrativo e Financeiro
Ivens de Oliveira

Assessora de Comunicação
Ivanise Pachane Milanez

Coordenador Administrativo
Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao  
Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos
Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

Coordenador Financeiro
Tony Douglas Segatto

Coordenadora de Gestão
Kátia Rossi Gotardi Piccin

Coordenador de Sistema de Informações 
Eduardo Cuoco Léo

Coordenadora de Projetos
Elaine Franco de Campos

Analista Administrativo
Laïs Maria Spinelli

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Analista de Informática
Alexandre Henrique Bicudo da Silva

Analistas Técnicos
Leonardo Lucas Baumgratz
Maria Eugenia Martins

Auxiliar Administrativo
Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico
Fábio de Faria Coca

Estagiários
Bruna Juliani
Carla Cecatti
Filipi de Oliveira Cardoso
Gabriel Josias
Murilo Prates
Victória Megid

Colaboradores 
Aline de Fátima Rocha Meneses
Anderson Assis Nogueira
Bruna Eveline Domingos Petrini
Carolina Prado
Claudia Maria Coleoni
Daniele Porto Benatti
Diogo Bernardo Pedrozo
Guilherme Parisotto
Henrique Moraes
João Augusto Locatelli
Kaique Duarte Barretto
Karla Romão
Lucas Barbosa
Marina Peres Barbosa
Marcel Barboza
Marcel Damião
Rafael Nunes
Rodolfo Bassani
Ronnie Carlos Peguim
Sheron Agnez da Silva
Tatianna Cury Abe
Thais Aparecida Manoel
Thiago Furlan Penatti
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INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

CONSELHO FISCAL

André Elia Neto
União da Agroindústria Canavieira do  
Estado de São Paulo (UNICA)

Francesco Rotolo
Prefeitura de Rio Claro

Jaime Ramiro
Associação dos Engenheiros de Jundiaí

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Secretaria de Estado da Saúde (Presidente)

Osmar da Silva Júnior
Prefeitura de Cordeirópolis

Sérgio Rocha Lima Diehl
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do  
Estado de São Paulo

CONSELHO DELIBERATIVO

Afonso Celso Rocha Mastrelli
Secretaria da Fazenda

Adriana Gomes Freitas
Secretaria de Planejamento e Gestão do  
Estado de São Paulo

Daniel Gonçalves
Prefeitura de Rio das Pedras

Francisco Carlos Castro Lahóz
Consórcio PCJ

Hélio Rubens G. Figueiredo
Companhia de Saneamento Básico do  
Estado de São Paulo (Sabesp)

Luís Fernando Amaral Binda
Sindicato Rural de Campinas

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Associação do Rotary Club - Rotary Internacional - 
D4590 (Vice-presidente)

Luiz Roberto Moretti
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo

José Rubens Françoso
Prefeitura de Piracicaba

Paulo Roberto S. Tinel
Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae) (Presidente)

Paulo Trigo Ferreira
Prefeitura de Limeira

Petrus Bartholomeus Weel
Prefeitura de Holambra

Raphael Rodrigues Ferreira
Secretaria de Energia e Mineração do  
Estado de São Paulo

Ricardo Ôngaro
Prefeitura de Nova Odessa

Roberto Mario Polga
Centro das Indústrias do  
Estado de São Paulo (Ciesp) - DR Jundiaí

Thiago Silvério da Silva
Prefeitura de São Pedro

Sandra Jules Gomes da Silva 
Secretaria de Meio Ambiente do  
Estado de São Paulo

Waldemar Bóbbo
Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia Hi-
drográfica do Rio Corumbataí (IPSA)
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INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

GESTÃO 2015-2017

Presidências

Presidente do CBH-PCJ e  
Presidente do PCJ FEDERAL
Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP)

Presidente do CBH-PJ e  
1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Jefferson Benedito Rennó
Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim (MG)

Vice-presidente do CBH-PCJ e  
2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Marco Antonio dos Santos
ASSEMAE

Vice-presidente do CBH-PJ
José Maria do Couto
SINMEC (MG)

3º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Osvaldo Garcia
Ministério da Integração Nacional

Secretaria Executiva

Secretário Executivo do CBH-PCJ,  
PCJ FEDERAL e CBH-PJ
Leonildo Ednilson Urbano
SSRH (SP)

Secretária Executiva Adjunta do CBH-PCJ
Caroline Túbero Bacchin
DAEE (SP)

Sebastião Vainer Bosquilia 
DAEE(SP)

Secretária Executiva Adjunta do CBH-PJ
Maria de Fátima Cerqueira Silva
Prefeitura Municipal de Toledo (MG)

COMITÊS PCJ
GESTÃO 2017-2019

Presidências

Presidente do CBH-PCJ e
Presidente do PCJ FEDERAL
Barjas Negri
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP)

Presidente do CBH-PJ e
1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Jefferson Benedito Rennó
Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim (MG)

Vice-presidente do CBH-PCJ e
2º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Marco Antonio dos Santos
ASSEMAE

Vice-presidente do CBH-PJ
José Maria do Couto
SINMEC (MG)

3º Vice-presidente do PCJ FEDERAL
Julio Thadeu Silva Kettelhut
Ministério do Meio Ambiente

Secretaria Executiva

Secretário Executivo do CBH-PCJ,
PCJ FEDERAL e CBH-PJ
Vinícius Rosa Rodrigues
SSRH (SP)

Secretária Executiva Adjunta do CBH-PCJ
Sebastião Vainer Bosquilia
DAEE(SP)

Secretária Executiva Adjunta do CBH-PJ
Maria de Fátima Cerqueira Silva
Prefeitura Municipal de Toledo (MG)
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O Relatório de Atividades da Agência das Bacias PCJ 
é um material publicado anualmente, que resume de 
forma objetiva as atividades da equipe de colabora-
dores da entidade. As principais atividades realizadas 
foram resumidas, com textos e fotos distribuídos em 
cada um dos 12 meses do ano. 

Nos mais de seis anos da FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS 
BACIAS PCJ, o trabalho tem aumentado e se consoli-
dado a cada ano. Os diretores vêm adquirindo legitimi-
dade junto à comunidade e lideram uma equipe for-
mada por profissionais competentes e dedicados, não 
apenas à gestão dos recursos hídricos, mas ao trabalho 
que envolve o respeito aos mais de 5 milhões de habi-
tantes das Bacias PCJ. 

O território onde estão situadas as Bacias PCJ cresce 
e se desenvolve economicamente e, cada vez mais, 
demanda investimentos e projetos bem consolidados 
para a manutenção de um sistema socioeconômico 
de enorme pujança. O PIB (Produto Interno Bruto) da 
região está estimado em torno de 5% do PIB do país 
e tende a se elevar em virtude da economia crescente 
nas cidades das Bacias PCJ.

APRESENTAÇÃO

Relatório apresenta as atividades realizadas pela  
Fundação Agência das Bacias PCJ

O trabalho desenvolvido pela FUNDAÇÃO AGÊNCIA 
DAS BACIAS PCJ é legitimado pelos membros dos Co-
mitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ) que deli-
beram como serão aplicados os recursos arrecadados 
com as Cobranças PCJ e Fehidro.

Além disso, as atividades são acompanhadas pelos 
conselhos Deliberativo e Fiscal, formado por repre-
sentantes de entidades que atuam fortemente junto à 
Agência das Bacias PCJ a fim de garantir um trabalho 
ético e transparente. Afinal, “atuamos com responsa-
bilidade, dedicação e empenho para honrar nossos 
compromissos e ter sucesso no cumprimento de nos-
sos objetivos”, como aponta um de nossos valores cor-
porativos.

Dessa forma, apresentamos aqui um resumo das 
nossas ações de 2017, que foram muitas e puderam 
acrescentar aos colaboradores da Agência das Bacias 
PCJ bagagem profissional e pessoal para continuarem 
seus trabalhos enquanto uma equipe que acredita no 
que faz e se desafia cotidianamente, buscando sempre 
novas formas de melhorar o trabalho e contribuir para 
com a sociedade.
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NOSSA MISSÃO
Executar ações para a implantação das políticas de 
recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo supor-
te técnico, administrativo e gestão financeira.

NOSSA VISÃO DE FUTURO: 
HORIZONTE ATÉ 2035
Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e 
eficácia na construção de soluções para as políticas 
de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida.

Nossos Atributos da Visão de Futuro 
A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os 
seguintes desafios:

Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos 
benefícios gerados com a implantação das políticas 
de recursos hídricos.

Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias 
Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos 
recursos hídricos.

Facilitar a comunicação, o relacionamento e o pro-
cesso de cooperação entre os diversos atores dos Co-
mitês das Bacias PCJ.

Tornar-se uma marca de credibilidade quando as-
sociada ao adequado suporte à gestão dos recursos 
hídricos. 

Alcançar alto grau de excelência em gestão de proje-
tos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA 
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

NOSSOS VALORES 
Sustentam as premissas norteadoras das nossas ati-
tudes, orientam a nossa postura e guiam todas as to-
madas de decisão:

Transparência e Integridade
Agimos em todas as circunstâncias orientados por 
uma conduta ética, gerando e disponibilizando infor-
mações corretas, claras e confiáveis.

Integração e Cooperação
Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria en-
tre organizações que, juntos, são capazes de gerar re-
sultados duradouros.

Comprometimento
Atuamos com responsabilidade, dedicação e empe-
nho para honrar nossos compromissos e ter sucesso 
no cumprimento de nossos objetivos.

Empreendedorismo
Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, 
criatividade e realismo para apresentar soluções ino-
vadoras e executá-las.

Excelência em Gestão
Buscamos atingir melhoria contínua em todos os pro-
cessos de gestão, aliada a práticas que assegurem al-
tos níveis de desempenho.
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MAPA DAS BACIAS PCJ

ÁREA DE ABRANGÊNCIA



Relatório 2017

11

O ex-coordenador adjunto da Câmara Técnica de 
Saúde Ambiental (CT-SAM) e aluno do curso de es-
pecialização em gerenciamento de recursos hídri-
cos, Miguel Milinski, entregou no dia 10 de janeiro 
para o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, 
Sergio Razera, uma cópia digital do seu trabalho de 
conclusão de curso. O tema foi “Proposta de um 
programa de pagamento por serviços ambientais 
(PSA) no município de Rio Claro”. O curso da Escola 
de Engenharia de Piracicaba (EEP/FUMEP) recebe o 
apoio da Agência das Bacias PCJ em virtude da im-
portância do tema ‘recursos hídricos’. O coordena-
dor da CT-Rural, João Primo Baraldi, acompanhou a 
entrega do documento.

Janeiro
10/01

Ex-coordenador adjunto da CT-SAM conclui especialização em recursos hídricos

10/01 
Ampliação de pedreira em Jaguariúna é analisada pelo GT-Empreendimentos

A ampliação de uma pedreira que extrai diabásio 
em Jaguariúna foi analisada pelos membros do 
GT (Grupo de Trabalho) - Empreendimentos du-
rante reunião, dia 10, na sede da Agência das Ba-
cias PCJ, em Piracicaba. O GT Empreendimentos é 
coordenado pelo secretário adjunto dos Comitês 

Milinski entrega cópia de seu TCC para Razera

PCJ, Sebastião Vainer Bosquilia, e formado pelos 
coordenadores das 12 Câmaras Técnicas. A reunião 
também foi acompanhada por Eduardo Cuoco Léo, 
coordenador de Sistemas de Informação da Agên-
cia das Bacias PCJ, e pelos colaboradores Ronnie 
Peguin e Juliana Guilmo. 

Membros do GT (Grupo de Trabalho) - Empreendimentos na sede da Agência das Bacias PCJ
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O prefeito de Iracemápolis, Fábio 
Francisco Zuza, visitou a Agência 
das Bacias PCJ, acompanhado do 
coordenador de Planejamento do 
município, Benedito Borba Filho, e 
o engenheiro Paulo Demarchi. Eles 
foram recebidos pelo diretor-presi-
dente Sergio Razera e pela analista 
de Projetos, Karla Romão .

A reunião foi para atualizar as in-
formações relacionadas à gestão 
de recursos hídricos e ac ompa-
nhamento de projetos dessa área 
que estão em execução em Irace-
mápolis.

11/01 
Agência das Bacias PCJ recebe visita de prefeito e vice de Iracemápolis

11/01 
CT-RN comemora resultados na área de atuação do grupo

Em sua primeira reunião de 2017 e 
73ª desde que foi criada, a Câmara 
Técnica de Conservação e Proteção 
dos Recursos Naturais (CT-RN) dos 
Comitês PCJ comemorou, dia 11 
de janeiro, resultados obtidos em 
2016 dentro de sua área de atua-

ção. O encontro foi em Holambra 
e contou com a participação dos 
analistas técnicos da coordenação 
de Gestão da Agência das Bacias 
PCJ, Leonardo Lucas Baumgratz e 
Maria Eugenia Martins. A coordena-
dora Cláudia Grabher destacou os 

resultados positivos, especialmente 
no trabalho de recuperação de mi-
crobacias. Ela citou projetos que es-
tão em andamento em Holambra 
e Jaguariúna e outros que serão li-
citados em 2017, como em Limeira, 
Analândia e Charqueada.

Reunião com o prefeito de Iracemápolis

Reunião CT-RN em Holambra
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Três representantes do IPT (Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas) estiveram na Agência das Bacias PCJ e foram 
recepcionados pelo diretor-presidente, Sergio Razera, e 
pela coordenadora de Gestão da Agência das Bacias 

13/01 
Agência das Bacias PCJ estuda futuras parcerias com IPT em projetos

Reunião com o IPT

A equipe de Cobrança da Agência 
das Bacias PCJ e o diretor adminis-
trativo e financeiro Ivens de Olivei-
ra participaram, dia 11 de janeiro, 
na sede da Secretaria de Estado da 
Fazenda, em São Paulo, de um cur-
so teórico e prático sobre o Cadas-
tro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais (CADIN). A partir de 2017, 
a Agência teve autorização para 
inscrever usuários devedores nes-
se cadastro, um importante instru-
mento para recuperar débitos de 
anos anteriores, reduzir índices de 
inadimplência e “acima de tudo, 
garantir mais recursos financeiros 
para a realização de investimentos 
nas bacias PCJ”, reforçou Oliveira.

11/01 
Equipe da cobrança da Agência das Bacias PCJ se capacita para o Cadin

Equipe de Cobrança se capacita no CADIN

PCJ, Kátia Rossi Gotardi Piccin. O objetivo do encontro 
foi o de buscar futuras parcerias na área de adequação 
ecológica de APPs (Áreas de Preservação Permanente) 
nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
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Entre os dias 23 e 25 de janeiro, a Agência das Ba-
cias PCJ recebeu a inscrição de 37 projetos de de-
manda espontânea para captação de recursos pro-
venientes das cobranças estadual paulista e federal 

23 a 25/01 
Agência das Bacias PCJ recebeu 37 inscrições de projetos de demanda espontânea

19 e 20/01 
Colaboradores da Agência das Bacias PCJ participam de curso para  
compreender e mapear processos internos da entidade

O primeiro curso de capacitação 
referente ao processo de mapea-
mento e descrição de processos 

internos da Agência das Bacias PCJ 
foi aplicado aos colaboradores nos 
dias 19 e 20 de janeiro. O projeto 

teve início em 9 do mesmo mês 
e foi conduzido pela FESPSP (Fun-
dação Escola de Sociologia e Po-
lítica de São Paulo), com duração 
de nove meses. A primeira etapa 
consistiu na promoção do curso 
de capacitação teórico e prático. O 
diretor administrativo-financeiro, 
Ivens de Oliveira, ressaltou que a 
ação proporcionará as condições 
necessárias para que a Agência 
das Bacias PCJ se consolide no fu-
turo como modelo de Agência de 
Bacias Hidrográficas pelas práticas 
de suporte à gestão dos recursos 
hídricos. 

Curso de capacitação de mapeamento e descrição de processos internos

Inscrição de projetos de demanda espontânea

e também do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos). A ação fez parte da etapa de pré-qualifi-
cação dos projetos e mobilizou diversos colabora-
dores da entidade.
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24/01 

Agência das Bacias PCJ participa de workshop da SSRH e do 
BID sobre segurança e manejo de crises hídricas no Estado

Um workshop promovido pela 
Secretaria de Saneamento e Re-
cursos Hídricos do Estado de São 
Paulo (SSRH) e pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimen-
to (BID) teve a participação da 
Agência das Bacias PCJ através 
do coordenador de Sistemas de 
Informações, Eduardo Cuoco Léo, 
e do presidente do Conselho De-
liberativo, Paulo Tinel. O evento 
serviu para apresentar o Progra-
ma de Assistência Técnica do BID 
ao Estado de São Paulo. O foco 
desse programa é a segurança e 
manejo de crises hídricas. O wor-
kshop foi em São Paulo, coorde-
nado pela secretária adjunta da 
SSRH, Monica Porto,e por Gusta-
vo Mendez, especialista líder em 
Água e Saneamento, do BID.

24/01
Agência das Bacias PCJ contribui com Instituto Trata Brasil em pesquisa 
sobre combate à perda de água

O biólogo Angelo José Rodrigues Lima, repre-
sentante do Instituto Trata Brasil, foi recebido na 
Agência das Bacias PCJ dia 21 de janeiro pela dire-
tora técnica Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, e o 
coordenador de Sistemas de Informações, Eduardo 
Cuoco Léo. Lima, que é especialista em Instrumen-
tos Jurídicos, Econômicos e Institucionais para o 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, aplicou um 
questionário sobre a atuação da Agência das Ba-
cias PCJ no combate à perda de água no abasteci-
mento. A pesquisa faz parte de uma das ações do 
Pacto Global pela Sustentabilidade, da qual partici-
pam várias instituições, entre elas o Trata Brasil. Visita de Angelo José Rodrigues do Instituto Trata Brasil

Workshop da SSHR e do BID
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31/01

Reunião de trabalho reforça comprometimento  
de equipe para 2017

Uma reunião de trabalho entre a presidência, a direto-
ria e toda a equipe de colaboradores, em 31 de janeiro, 
reforçou o comprometimento da Agência das Bacias 
PCJ com sua missão na área de gerenciamento dos re-
cursos hídricos. “Terminamos o ano de 2016 com muito 

Reunião interna da Agência das Bacias PCJ

mais atividades que o de 2015. E assim será o de 2017 
em relação à 2016. Só seremos vencedores se, no final 
desse ano, a gente tiver comprometimento. Nós temos 
que estar animados e engajados para que consigamos 
fazer esse atendimento”, ressaltou Sergio Razera. 
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01/02

Agência recebe visita de novo titular da CATI

O engenheiro agrônomo João Brunelli Junior, novo 
titular da Coordenadoria de Assistência Técnica Inte-
gral (CATI), esteve na Agência das Bacias PCJ na ma-
nhã de 1º de fevereiro, acompanhado por Mário Ivo 
Drugowich, diretor do Centro de Informações 
Agropecuárias da CATI (Ciagro), e pelo responsável 
pela Assessoria Técnica da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, José Luiz Fon-

João Brunelli Junior (de camisa roxa) visita Agência das Bacias PCJ

Fevereiro

tes. Entre vários assuntos, foram discutidas formas de 
ampliar a parceria entre a Agência e a CATI nas ações 
relacionadas à Política de Preservação, Conservação e 
Recuperação dos Mananciais dos Comitês PCJ. Os três 
foram recebidos pelo diretor-presidente da Agência 
das Bacias PCJ, Sergio Razera, pela diretora técnica, Pa-
trícia Gobet de Aguiar Barufaldi, e pela coordenadora 
de Gestão da entidade, Kátia Rossi Gotardi Piccin.
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02/02 

Maria Luiza Machado Granziera visita Agência das 
Bacias PCJ e doa livro de sua autoria

08/02 

Andamento da revisão do Plano de Bacias é apresentado no 
GT-Acompanhamento

A consultora da Unesco e da 
Agência Nacional das Águas 
(ANA), advogada Maria Luiza Ma-
chado Granziera, visitou a sede da 
Agência das Bacias PCJ, onde foi 
recepcionada pelos diretores Ser-
gio Razera (presidente) e Ivens de 
Oliveira (administrativo e finan-
ceiro). Como presente para a enti-
dade a advogada trouxe seu livro 
“Direito Ambiental – 4ª Edição – 
Revista e Atualizada”, publicado 
pela Editora Atlas.

O andamento dos trabalhos de atua-
lização do Plano de Bacias foi apre-
sentado em reunião do GT (Grupo de 
Trabalho) Acompanhamento da Câ-
mara Técnica de Plano de Bacias (CT-
-PB), em Campinas. A apresentação 
foi feita pelo Consórcio Profill Rhama, 
que venceu, no ano passado, a licita-
ção feita pela Agência das Bacias PCJ. 
A reunião foi acompanhada pelo pre-
sidente do Conselho Deliberativo da 
Agência das Bacias PCJ, Paulo Tinel, 
pela diretora técnica da Agência das 
Bacias PCJ, Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi, pelo coordenador de Sis-
tema de Informações, Eduardo Cuo-
co Léo, pelos colaboradores Claudia 
Coleoni e Diogo Bernardo Pedrozo, 
pela coordenadora do GT Acompa-
nhamento, Adriana Isenburg, entre 
outros participantes.

Visita da doutora Maria Luiza Machado Granziera

Reunião do GT - Acompanhamento
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09/02 

Conselhos Fiscal e Deliberativo aprovam contas e 
ações da Agência das Bacias PCJ

13/02 

Mapeamento inicia segunda fase com atividades práticas

As contas e plano de traba-
lho desenvolvido em 2016 pela 
Agência das Bacias PCJ foram 
aprovados, por unanimidade, 
pelos membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo da entida-
de. A 9ª Reunião Ordinária do 
Conselho Fiscal, presidido por 
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, 
aconteceu na sede da Agência 
das Bacias PCJ na manhã de 9 
de fevereiro. Já a 9ª Reunião do 
Conselho Deliberativo, presidido 
por Paulo Tinel, aconteceu à tar-
de, nas dependências da Fumep 
(Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba).

A primeira reunião prática do pro-
jeto de mapeamento dos proces-
sos de trabalho da Agência das 
Bacias PCJ aconteceu em 13 de 
fevereiro, com a equipe do setor 
administrativo. Desde então, entre 
os dias 13 e 23, diversas reuniões 
foram realizadas com as equipes 
dos Departamentos Administra-
tivo e Financeiro e Assessoria de 
Comunicação. As atividades são 
coordenadas por profissionais da 
FESPSP (Fundação Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo), 
entidade responsável pela aplica-
ção do projeto. 

Reunião dos Conselhos Fiscal e Deliberativo

Primeira reunião do Mapeamento dos processos de trabalho
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13/02 

Equipe da Coordenação de Gestão passa por treinamento

14/02 

Reunião na Agência das Bacias PCJ inicia  
planejamento de parceria com SMA

Toda a equipe da Coordenação 
de Gestão da Agência das Bacias 
PCJ, sob o comando de Kátia Ros-
si Gotardi Piccin, passou por um 
treinamento no dia 13 de feverei-
ro sobre a aplicação eletrônica do 
PIP (Plano Integral de Propriedade 
- módulos mobile e web). A capa-
citação foi ministrada pela equipe 
técnica da empresa Imagem So-
luções em Informação Geográ-
fica, no âmbito do contrato nº 
044/15 – LUISA Fase I. O objetivo 
foi fazer com que os colaborado-
res da Coordenação de Gestão se 
familiarizem com a aplicação e 
sugerissem possíveis ajustes.

Duas integrantes da equipe técnica do Progra-
ma Nascentes da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SMA) do Governo do Estado de São 
Paulo, Aline Salim e Juliana Santiago Ortega, 

Treinamento da equipe de Gestão sobre aplicação eletrônica do PIP

Diretor-presidente Sergio Razera se reúne com integrantes do Programa Nascentes

se reuniram com diretores e colaboradores da 
Agência das Bacias PCJ para tratar sobre pos-
síveis parcerias e cooperações entre a SMA e a 
entidade.
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15/02 

Dirigentes nacionais da CAIXA visitam Agência das Bacias PCJ

16/02 
Diretores da Agência das Bacias PCJ se reúnem com superintendente 
do DAEE para tratar sobre cadastro de usuários rurais

O gerente nacional de Transferên-
cias Legais e Voluntárias da Caixa 
Econômica Federal, Rainel Besso-
ni e Silva, e a superintendente na-
cional de Transferências de Recur-
sos Públicos, Adriana Salgueiro, 
estiveram na sede da Agência das 
Bacias PCJ, em Piracicaba, em 15 
de fevereiro. Os dois se reuniram 
com diretores e coordenadores 
da entidade e conversaram sobre 
as relações institucionais entre a 
Agência das Bacias PCJ e a CAIXA. 

Os procedimentos para o cadastramento de usuá-
rios rurais de recursos hídricos superficiais e sub-
terrâneos de domínio do Estado de São Paulo, por 
meio do sistema eletrônico do “Ato Declaratório para 
Cadastro de Usos de Recursos Hídricos Superficiais 
e Subterrâneos para Usuários Rurais”, foi o principal 
assunto tratado no dia 16 de fevereiro na reunião 
com o superintendente do DAEE (Departamento de 

Reunião da Diretoria e CAIXA

Reunião para tratar sobre cadastro de usuários rurais aconteceu na sede do DAEE, em São Paulo

Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), 
Ricardo Borsari, da qual participaram o diretor-presi-
dente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera e a 
diretora técnica, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi. 
Para acompanhar os diretores da Agência das Bacias 
PCJ foram convidados representantes dos sindicatos 
rurais de Rio Claro, Monte Mor, Limeira e da Prefeitu-
ra do município de Atibaia.
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17/02 

Alterações técnicas na política de mananciais dos Comitês 
PCJ são aprovadas pelo GT-Mananciais, CT-Rural e CT-RN

20/02 

Agência das Bacias PCJ conclui análise da pré-qualificação de 
projetos de demanda espontânea

Uma reunião em Nova Odessa 
entre membros do GT (Grupo de 
Trabalho) Mananciais e Câmaras 
Técnicas de Uso e Conservação 
da Água no Meio Rural (CT-Rural) 
e de Conservação e Proteção dos 
Recursos Naturais (CT-RN) serviu 
para debater e aprovar diversas 
propostas de alterações técnicas 
na Deliberação dos Comitês PCJ 
número 238, de 23/10/2015, que 
dispõe sobre a Política de Recupe-
ração, Conservação e Proteção dos 
Mananciais. O encontro aconteceu 
no Instituto de Zootecnia, com a 
participação de cerca de 40 pes-
soas, entre elas a coordenadora de 
Gestão da Agência das Bacias PCJ, 
Kátia Rossi Gotardi Piccin. 

Dos 37 projetos de demanda espontâneo inscritos 
na Agência das Bacias PCJ para captação de recur-
sos provenientes das cobranças estadual paulista 
e federal e também do Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos), 29 foram selecionados na primeira 

Reunião do GT-Mananciais, CT-Rural e CT-RN

Conclusão da análise da pré-qualificação de projetos

fase, de pré-qualificação, concluída em 20 de feve-
reiro. O trabalho de análise foi realizado pela equipe 
da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias 
PCJ, comandada pela engenheira civil Elaine Franco 
de Campos, e também contou com a participação 
de profissionais do DAEE (Departamento de Água e 
Energia Elétrica), Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado) e membros da Câmara Técnica de Sanea-
mento (CT-SA) dos Comitês PCJ. Dos 29 empreendi-
mentos pré-qualificados, 14 empreendimentos en-
quadram-se no PDC 3 (Tratamento de Esgoto), cujo 
montante financeiro pleiteado é de R$ 34.879.921,21, 
e 15 empreendimentos no PDC 5 (Combate às Perdas 
no Abastecimento), com montante financeiro pleitea-
do de R$ 26.971.892,35.
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20/02 
Agência das Bacias PCJ colabora com tese de doutorado da USP que 
investiga e compara gestão hídrica em Singapura e nas Bacias PCJ

22/02 

Reunião da CT-PB em Limeira tem nova apresentação sobre 
andamento do Plano de Bacias

A Agência das Bacias PCJ colaborou com dados para 
uma tese de doutorado da USP (Universidade de São 
Paulo), defendida e aprovada em setembro de 2016 
na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-
roz), em Piracicaba, que fez um estudo comparativo 
entre a governança e o uso da água na ilha princi-
pal de Singapura e nas Bacias Hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em retribuição, o au-
tor da tese, Mario Masaru Sakaguti Junior, esteve na 
agência e entregou para a entidade e Comitês PCJ 
um exemplar do seu trabalho. Na foto, Sakaguti Ju-
nior é recepcionado pelo coordenador de Sistemas 
de Informações, Eduardo Léo, e pelos colaboradores 
Claudia Coleoni e Diogo Pedrozo.

Entrega da tese de doutorado de Mario Masaru  
Sakaguti Junior

Reunião da CT-PB em Limeira, na Faculdade de Tecnologia da Unicamp

Na 69ª Reunião da Câmara Técnica 
do Plano de Bacias, na Faculdade 
de Tecnologia da Unicamp, em Li-
meira, houve nova apresentação 
sobre o andamento dos trabalhos 
de atualização do Plano de Bacias, 
que está sendo executado pelo 
Consórcio Profill-Rhama, além de 
palestra do gerente de Operações 
de Esgoto da Sanasa, Renato Ros-
setto, sobre “A importância do Tra-
tamento Terciário - Uma reflexão 
sobre os benefícios para as Bacias 
PCJ”. As atividades foram acom-
panhadas pela diretora técnica da 
Agência das Bacias PCJ, Patrícia 
Gobet de Aguiar Barufaldi, e pelo 
coordenador de Sistemas de Infor-
mações, Eduardo Cuoco Léo, entre 
outros convidados.
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22/02 

Agência das Bacias PCJ recebe visita de novo superintendente 
do DAE de Rio Claro

22/02 

Equipe do SAAE de Capivari é recebida por Razera

O novo superintendente do De-
partamento de Água e Esgoto 
(DAE) de Rio Claro, Franchesco 
Rotolo, visitou a Agência das Ba-
cias PCJ para conhecer mais de 
perto o trabalho realizado pela 
entidade. Rotolo estava acompa-
nhado do engenheiro da autar-
quia, Ricardo Pires. Ambos foram 
recebidos pelo diretor-presidente, 
Sergio Razera, e pelo diretor ad-
ministrativo e financeiro, Ivens de 
Oliveira. Visita do novo superintendente do DAE de Rio Claro

Visita da equipe do SAAE de Capivari

Representantes do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) de Capivari visitaram a Agência das 
Bacias PCJ e foram recebidos pelo diretor-presiden-
te Sergio Razera. Na comitiva estavam o secretário 
municipal de Projetos, Convênios e Captação, An-

tônio Cláudio Pazianotto Junior; o superintendente 
do SAAE, José Luiz Cabral; e o assessor de imprensa, 
Jorge Willian. Na reunião, foram discutidas as possi-
bilidades de projetos e parcerias com o município 
de Capivari e o SAAE.
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24/02 

Colaboradores da área técnica participam de 
curso sobre mapeamento de processos

Os colaboradores da área técnica da Agência das 
Bacias PCJ tiveram o primeiro treinamento sobre 
mapeamento de processos de trabalho. A ação é 
considerada de extrema importância, pois vai pro-

Reunião de colaboradores da área técnica

porcionar as condições necessárias para a agência se 
consolidar no futuro como modelo de Agência de 
Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à ges-
tão dos recursos hídricos.

23/02 

Equipe da Agência das Bacias PCJ vai a Brasília 
para reunião do contrato de gestão com a ANA

Reunião em Brasília na Agência Nacional de Águas

Uma equipe da Agência das Bacias 
PCJ, acompanhada pelo então se-
cretário-executivo dos Comitês PCJ, 
Leonildo Urbano, esteve em Brasília 
na Agência Nacional de Águas em 
23 de fevereiro para uma reunião 
de avaliação do contrato de gestão. 
Entre os participantes estavam o 
diretor-presidente, Sergio Razera; o 
diretor administrativo e financeiro, 
Ivens de Oliveira; a diretora técnica, 
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi; 
e a coordenadora de Gestão, Kátia 
Rossi Gotardi Piccin.



Relatório 2017

26

Março
02/03 

Agência das Bacias PCJ recebe representantes de quatro 
municípios para projetos de adequação ambiental

Representantes dos municípios de Limeira, Analândia, 
Charqueada e São Pedro estiveram na Agência das Ba-
cias PCJ para uma apresentação de alternativas de fi-
nanciamento para os projetos de adequação ambien-

Reunião com representantes de quatro municípios 

tal. A comitiva foi recepcionada pelos diretores Sergio 
Razera (presidente) e Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi 
(técnica), pela coordenadora Kátia Rossi Gotardi Piccin 
e colaboradores da Coordenação de Gestão. 

03/03 

CT-PL se reúne em Piracicaba para diversas deliberações

Reunião do CT-PL em Piracicaba

A 65ª Reunião Ordinária da Câ-
mara Técnica de Planejamento 
(CT-PL) dos Comitês PCJ foi rea-
lizada no Pavilhão de Engenharia 
da Esalq, em Piracicaba, com a 
participação de cerca de 50 pes-
soas, entre membros da CT e dos 
Comitês PCJ, convidados, cola-
boradores, diretores e coordena-
dores da Agência das Bacias PCJ, 
além dos prefeitos de Rio das Pe-
dras, Antonio Carlos Defavari, e 
de Cosmópolis, José Pivatto. Na 
pauta foram debatidos e aprova-
dos 12 itens.
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04/03 
Agência das Bacias PCJ faz 1ª visita a produtores rurais de Analândia 

10/03 

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de  
audiência pública na Câmara Municipal de Campinas  
sobre outorga do Sistema Cantareira 

A coordenadora de Gestão, Kátia Rossi Gotardi Piccin, 
e colaboradores do seu setor fizeram a primeira visita a 
produtores rurais de Analândia para apresentar o Pro-

A audiência pública sobre a renovação da outorga 
do sistema Cantareira teve ampla participação dos 
membros da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês 
PCJ. O evento aconteceu das 9h às 13h no plenário 
da Câmara Municipal de Campinas e foi coordenado 
pelo presidente da ANA (Agência Nacional de Águas), 
Vicente Andreu, e pelo superintendente do DAEE 
(Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado 
de São Paulo), Ricardo Borsari. A Agência das Bacias 
PCJ foi representada por seu diretor-presidente, Ser-
gio Razera, diretora técnica Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi, coordenadora de Projetos, Elaine Franco de 
Campos, e coordenador de Sistemas de Informações, 
Eduardo Léo, além do presidente do Conselho Deli-
berativo, Paulo Tinel. Dos Comitês PCJ, participaram 
o então presidente em exercício, Marco Antonio dos 
Santos, e vários coordenadores e integrantes de Câ-
maras Técnicas.

Visita a Analândia e Programa Nascentes

Audiência pública sobre outorga

grama Nascentes. Além de Kátia, participaram das ativi-
dades os analistas técnicos Marina Barbosa e Leonardo 
Baumgratz e a estagiária Bruna Juliani. 
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15/03 

Agência das Bacias PCJ recebe visita do prefeito de Piracicaba

Os diretores Sergio Razera (presiden-
te), Ivens de Oliveira (Administrativo e 
Financeiro) e Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi (Técnica) receberam o prefei-
to de Piracicaba, Barjas Negri, para uma 
reunião na sede da Agência das Bacias 
PCJ. Na oportunidade foram discuti-
dos vários temas em desenvolvimento 
no âmbito dos Comitês PCJ e Agência 
das Bacias PCJ, como a outorga do 
Sistema Cantareira, a implantação das 
barragens de Pedreira e Amparo e do 
Sistema Adutor, Canal de Piracaia e a 
Revisão do Plano de Bacias. Visita de Barjas Negri à Agência das Bacias PCJ

20/03 

Diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ abre 
Semana da Água de Piracicaba

A palestra de abertura da Semana da Água de 2017, 
promovida pelo Semae (Serviço Municipal de Água 
e Esgoto) de Piracicaba e Águas do Mirante foi reali-
zada pelo diretor-presidente da Agência das Bacias 
PCJ, Sergio Razera, no dia 20 de março. Razera fa-
lou sobre a “Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias 

Abertura da Semana da Água de Piracicaba

PCJ”, trabalho realizado pela Agência como secreta-
ria executiva dos Comitês PCJ. Entre os presentes, 
estavam o prefeito Barjas Negri, presidente do Se-
mae José Rubens Françoso, o diretor executivo da 
Águas do Mirante, Marcos de Araújo, e a vereadora 
Nancy Thame. 
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22/03 

Agência das Bacias PCJ entrega os projetos que servem de 
base ao Programa Nascentes de Holambra

Em evento da Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado 
e da Prefeitura de Holambra em homenagem ao Dia Mundial da 
Água, a Agência das Bacias PCJ entregou oficialmente os Planos 

Entrega oficial de Planos Integrais de Propriedades

Integrais de Propriedades (PIPs) 
das 105 propriedades rurais que 
participam do Programa Nas-
centes de Holambra. Os planos 
envolvem 10 sub-bacias e ser-
vem de base para o programa, 
com ações de saneamento, re-
florestamento, conservação de 
solo, uso da água, entre outras. 
A entrega dos documentos foi 
feita pelo diretor-presidente da 
Agência das Bacias PCJ, Sergio 
Razera, ao secretário de Estado 
da Agricultura, Arnaldo Jardim 
e ao prefeito Fernando Fiori de 
Godoy. A diretora técnica Patrí-
cia Barufaldi, coordenadora de 
Gestão, Kátia Rossi, e outros co-
laboradores também participa-
ram do evento. 

23/03 

Equipe da Agência das Bacias PCJ conclui detalhes de 
aplicação do PIP eletrônico

A coordenadora de Gestão da Agência das Bacias 
PCJ, Katia Rossi Gotardi Piccin, e colaboradores do 
seu setor tiveram uma reunião na empresa Imagem, 
em São José dos Campos, no dia 23, para concluir 
detalhes de configuração inerentes à aplicação PIP-
-Eletrônico (Colector) desenvolvida na etapa de Su-
porte-Sob-Demanda – remoto (um dos produtos 
contratados no LUISA FASE I). Essa aplicação orienta 
os serviços de campo durante a elaboração dos PIPs 
(Planos Integrais de Propriedade) a serem desenvol-
vidos na região da bacia hidrográfica do Córrego do 
Cavalheiro, em Analândia (SP), inicialmente, além de 
reduzir possivelmente o tempo requerido a esta eta-
pa dos serviços - sem eliminá-la. Reunião sobre PIP Eletrônico
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23/03 

Equipe do DAE de Jundiaí visita Agência das Bacias PCJ

Uma equipe do do DAE (Departamento de Água e 
Esgoto) de Jundiaí esteve na Agência das Bacias PCJ 
em 23 de março e se reuniu com os diretores Sergio 
Razera (presidente) e Patrícia Gobet de Aguiar Baru-
faldi (técnica). O encontro serviu para trocar informa-
ções sobre formas de apresentação de projetos, tanto 
de demanda espontânea como induzida, e ações de 
interesse do DAE e do município do Jundiaí. Reunião do DAE de Jundiaí

23 e 24/03 
Agência das Bacias PCJ participa do WaterClima e o EuroClima, no Chile

25/03 

Agência das Bacias PCJ participa 
de plantio em Jundiaí

Experiências das Bacias PCJ foram debatidas no Chile durante o Water-
Clima America Latina e Caribe (Waterclima LAC) e do Euroclima, eventos 
internacionais sobre mudanças climáticas e gestão de recursos hídricos, 

O plantio de 1,5 mil mudas de árvores na zona rural de Jundiaí, em ho-
menagem ao Dia Mundial da Água, contou com a participação da ana-
lista técnica Marina Peres Barbosa e a estagiária Bruna Juliani. O evento, 
no dia 25 de março, foi promovido pela TNC (The Nature Conservan-
cy), em parceria com a Agência das Bacias PCJ, DAE (Departamento de 
Água e Esgoto) e Prefeitura de Jundiaí, além de ter tido apoio de várias 
empresas e entidades parceiras. 

WaterClima America Latina, realizado no Chile

Plantio de mudas em Jundiaí

realizados nos dias 23 e 24 de mar-
ço. O representante da Agência das 
Bacias PCJ foi o coordenador de 
Sistemas de Informações da entida-
de, Eduardo Cuoco Léo. Nos even-
tos, estavam também Alain Bernard 
e Rémi Boyer, diretor e gestor ad-
ministrativo, respectivamente, da 
Ação Eco Cuencas - iniciativa que 
possui um projeto-piloto nas Bacias 
PCJ -, além de representantes da 
Comissão Europeia, que organiza-
ram os eventos.
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28/03 

Agência das Bacias PCJ investe R$ 372 mil em Plano Di-
retor para recomposição florestal

Um contrato para a atualização 
técnica do Plano Diretor para Re-
composição Florestal visando a 
conservação de água nas Bacias 
Hidrográfica dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí foi assinado no 
dia 28 de março entre a Agência 
das Bacias PCJ e a Irrigart Enge-
nharia e Consultoria em Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente. O va-
lor do investimento é de R$ 372 
mil. A cerimônia de assinatura 
teve a participação dos direto-
res Sergio Razera (presidente), 
Ivens de Oliveira (administrativo 
e financeiro) e Patrícia Gobet de 
Aguiar Barufaldi(técnica), além da 
coordenadora de Gestão, Kátia 
Gotardi Rossi Piccin, e do diretor 
da Irrigart, Antonio Melhem Saad. Assinatura de contrato de Plano Diretor

28/03
Cartilha “Cada Gota Tem” é lançada com apoio da Agência das Bacias PCJ

Lançamento da cartilha “Cada Gota Tem”

A Agência das Bacias PCJ pa-
trocinou e apoiou a primeira 
edição da cartilha “CADA GOTA 
TEM - A história da gota”. O ma-
terial é direcionado para alunos 
de 11 a 14 anos e foi produzido 
pelo GT (Grupo de Trabalho) 
Cartilha, formado por membros 
da Câmara Técnica de Saúde 
Ambiental (CT-SAM) dos Comi-
tês PCJ. O lançamento foi du-
rante a 68ª Reunião Ordinária 
do grupo, no CEA (Centro de 
Estudos Ambientais) da UNESP 
(Universidade Estadual Paulista) 
de Rio Claro. 
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29/03 
Agência das Bacias PCJ participa de debate na SSRH sobre Gestão de Secas

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Ser-
gio Razera, a diretora técnica, Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi, e o coordenador de Sistema de Informa-
ções, Eduardo Cuoco Léo, participaram de um deba-
te sobre estudo de Diretrizes para a Gestão de Secas, 
promovido pela secretária adjunta de Saneamento 
e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Mônica 
Porto. O evento foi em São Paulo e reuniu especia-
listas, técnicos e dirigentes de entidades para propor 
alternativas para estiagens severas. Debate na SSRH sobre Gestão de Secas

31/03 

Barjas Negri é eleito presidente dos Comitês PCJ

O prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, foi eleito, por 
aclamação de todos os membros, presidente dos 
Comitês PCJ para o mandato de 2017 a 2019. A elei-
ção aconteceu durante a 19ª Reunião Ordinária da 
entidade, evento organizado pela Coordenação de 
Apoio à Gestão dos Recursos Hídricos da Agência 

Prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, é eleito presidente dos Comitês PCJ

das Bacias PCJ. No encontro, realizado na Escola de 
Engenharia (Fumep), em Piracicaba, também foram 
escolhidos o secretário-executivo dos Comitês PCJ, 
Vinicius Rosa Rodrigues, e os membros das direto-
rias do CBH-PCJ e PCJ Federal, entre outras defini-
ções e deliberações.
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06/04

Vinícius entrega comando de CT-AS para 
pesquisador da Unesp

Após assumir a secretaria-executiva dos Comitês 
PCJ em 31 de março, Vinícius Rosa Rodrigues entre-
gou a coordenadoria da Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas (CT-AS) para o geólogo e pesquisador 
da Unesp de Rio Claro, Didier Gastmans. A troca 
de comando foi aprovada por aclamação entre os 
membros do grupo e aconteceu na 48ª Reunião Or-
dinária da CT-AS, na CATI (Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral), em Campinas.

Vinicius entrega comando da CT-AS para Didier

07/04

Tese de brasileira na Suíça aborda diferenças de gestão da água

Tese de Doutorado de Graziele Muniz Miranda

Uma tese de doutorado de-
fendida pela brasileira Graziele 
Muniz Miranda, na Universida-
de de Lausanne, fez um para-
lelo entre o sistema de gestão 
de recursos hídricos do Brasil 
e da Suíça, e se debruçou so-
bre as formas de integração do 
sistema tanto aqui como lá. A 
doutora esteve na Agência das 
Bacias PCJ para entregar um 
exemplar de seu trabalho ao di-
retor-presidente, Sergio Razera. 
Graziele já havia sido recebida 
na entidade em 14 de agosto 
de 2015, quando esteve em Pi-
racicaba acompanhada do seu 
orientador e de colegas suíços. 

Abril
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10 a 13/04

Agência das Bacias PCJ realiza Missão Eco Cuencas Brasil

Durante quatro dias, a Agência das Bacias PCJ promo-
veu a Missão Eco Cuencas Brasil, com a participação de 
especialistas e técnicos da Europa, Colômbia e do nos-
so país. Foram três dias de oficinas na sede da Agên-
cia das Bacias PCJ, em Piracicaba, e um dia de visita de 
campo a ações do projeto Conservador das Águas, em 
Extrema (MG), e à represa dos rios Jaguari e Jacareí, que 
integra o Sistema Cantareira, em Vargem (SP). A Ação 
Eco Cuencas, que envolve nove parceiros de diversos 

Missão Eco Cuencas Brasil

países, começou em 2014 e foi concluída em dezem-
bro de 2017. A “Missão Brasil” faz parte da consolidação 
de informações dos Componentes 2 (recomendações 
sobre mecanismos financeiros) e 3 (projetos-piloto) da 
iniciativa internacional, que tem como objetivo melho-
rar a gestão das bacias hidrográficas, implementando 
mecanismos de redistribuição financeira, aliados ao 
desenvolvimento sustentável, e também adaptações 
às mudanças climáticas.
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12/04

Texto sobre reenquadramento recebe últimos ajustes

Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos sobre reenquadramento do rio Jundiaí

A proposta de redação da deliberação do CRH 
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos) sobre o 
reenquadramento do rio Jundiaí recebeu os últi-
mos ajustes durante reunião da CTPLAN (Câmara 
Técnica de Planejamento) do órgão estadual, em 
São Paulo. A atividade foi acompanhada pelo di-

retor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Ser-
gio Razera, pelo coordenador da CT-OL (Câma-
ra Técnica de Outorgas e Licenças) e secretário 
executivo adjunto dos Comitês PCJ, Sebastião 
Bosquilia, e pelo presidente do Conselho Delibe-
rativo da Agência das Bacias PCJ, Paulo Tinel.
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12/04

Presidente do CBH de Manaus visita Agência das Bacias PCJ

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tarumã-Açu (CBH-TA), jornalista e ambientalista Sérgio 
Miranda, veio a Piracicaba para conhecer o modelo de 
gestão implantado pelos Comitês PCJ e pela Agência 
das Bacias PCJ. Miranda foi recepcionado pelo diretor 
administrativo e financeiro da Agência das Bacias PCJ, 
Ivens de Oliveira, e pela diretora técnica Patrícia Gobet 
de Aguiar Barufaldi. O CBH-TA foi fundado há 10 anos, 
mas ficou parado por seis anos até novembro de 2016, 
quando Miranda assumiu a presidência. O objetivo 
dele é reestruturar o Comitê responsável por uma Ba-
cia que abrange 200 mil habitantes de 45 comunida-
des da Zona Oeste de Manaus. Visita do presidente do CBH Manaus

17 e 18/04

Agência das Bacias PCJ firma parceria com  
associação de municípios da América Central

Comitiva de prefeitos e técnicos de Honduras, Guatemala e Salvador

Uma comitiva de prefeitos e técnicos de Honduras, 
Guatemala e El Salvador visitaram a Agência das Ba-
cias PCJ para conhecer o trabalho realizado na ges-
tão de recursos hídricos. Durante as atividades, foi 
celebrado um termo de cooperação técnica entre a 
entidade e a “Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Rio Lempa”, uma associação formada por 25 municí-
pios desses três países na América Central. A parce-

ria tem como objetivo desenvolver ações conjuntas 
na área de gestão integrada dos recursos hídricos e 
contará com a participação dos Comitês PCJ. A assi-
natura do termo de cooperação foi no Gabinete do 
Prefeito de Piracicaba e atual presidente dos Comi-
tês PCJ, Barjas Negri. Os três diretores e outros cola-
boradores da Agência das Bacias PCJ participaram 
das atividades.
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20/04
Agência das Bacias PCJ contrata empresa para realizar Plano de Mídia

O contrato para o desenvolvimento de um Plano de 
Mídia, que deverá promover a Agência das Bacias 
PCJ e os Comitês PCJ em toda a região, foi assinado 
com a vencedora do processo de licitação, agência 
de publicidade Shout, representada por Ricardo Vil-
lar Martins e Carolina Brito. O contrato tem duração 
de 12 meses, mas pode ser renovado por um perío-
do de até cinco anos. O plano prevê ações de co-
municação interna e principalmente externa, como 
campanhas de conscientização envolvendo mais a 
comunidade. Assinatura do contrato de plano de mídia

24/04

CRH aprova reclassificação do Rio Jundiaí

CRH aprova reenquadramento do rio Jundiaí

O reenquadramento da classe de qualidade de tre-
chos do rio Jundiaí foi aprovado formalmente durante 
reunião extraordinária do CRH (Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos), no Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo. Essa foi a etapa final do processo. O Jundiaí 
é o primeiro rio do país a ter a classe de qualidade re-
classificada para um nível melhor. A reunião, coman-
dada pelo secretário Benedito Braga, foi acompanha-
da pelo diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, 

Sergio Razera, coordenador da Câmara Técnica de 
Outorgas e Licenças (CT-OL) e secretário adjunto dos 
Comitês PCJ, Sebastião Bosquilia, presidente do Con-
selho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, Paulo 
Tinel, e pelo coordenador do GT (Grupo de Trabalho) 
Enquadramento, Domênico Tremaroli. O resultado foi 
bastante comemorado pelo prefeito de Salto, José 
Geraldo Garcia. Com essa decisão, o município pode-
rá captar água do rio Jundiaí para abastecimento.
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25/04

Agência das Bacias PCJ investe R$ 4,5 milhões no sistema 
de esgoto de Capivari

A Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ vão in-
vestir cerca de R$ 4,5 milhões na implantação de 
coletor tronco, estação elevatória de esgotos e li-
nha de recalque da região central de Capivari. O 
contrato de cerca de R$ 5 milhões foi assinado na 
tarde de hoje entre a Agência das Bacias PCJ e o 
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do 
município. No total são R$ 4.933.041,90, sendo R$ 

Assinatura do contrato de Capivari

25/04

Agência das Bacias PCJ realiza pesquisa de clima 
organizacional entre colaboradores

Reunião de pesquisa sobre clima organizacional

A empresa “Plano Coaching e Treinamentos”, ven-
cedora do processo licitatório, apresentou aos co-
laboradores a “Pesquisa de Clima Organizacional” 
encomendada pela Agência das Bacias PCJ. O dire-
tor administrativo e financeiro, Ivens de Oliveira, ex-
plicou que a pesquisa tem como objetivo mapear 
ou retratar o momento motivacional dos colabora-
dores e orientar a definição de planos de ação para 
melhoria do clima organizacional e, consequente-
mente, da produtividade dos colaboradores. Esse 
é um dos sete projetos previstos no Planejamento 
Estratégico da Fundação Agência das Bacias PCJ 
para os próximos dois anos.

4.481.362,47 provenientes da Cobrança PCJ Paulista 
e outros R$ 451.679,43 de contrapartida da autar-
quia de Capivari. Participaram da atividade o supe-
rintendente do SAAE, José Luiz Cabral, o prefeito 
Rodrigo Abdala Proença, o diretor-presidente da 
Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, a coorde-
nadora de Projetos, Elaine Campos, e a analista de 
projetos, Aline Meneses.
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26/04

Diretores da Agência das Bacias PCJ e representante da 
ANA participam de reunião da CT-PB

A 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Pla-
no de Bacias (CT-PB) dos Comitês PCJ, realizada 
na Unesp(Universidade Estadual Paulista), em Rio 
Claro, teve a participação dos diretores da Agência 
das Bacias PCJ e do representante da ANA (Agên-
cia Nacional das Águas), Osman Fernandes da Silva. 
No encontro foram tratados diversos assuntos, en-
tre eles o PAP 2013-2016 (Plano de Aplicação Pluria-

Reunião CT-PB em Rio Claro

27/04

Agência das Bacias PCJ acompanha diretor da 
Ação Eco Cuencas em visita técnica à Holambra

Visita técnica de Alain Bernard em Holambra

nual) da Agência das Bacias PCJ, o andamento dos 
trabalhos de revisão do Plano de Bacias e o Rela-
tório de Situação 2017 (ano base 2016). A pedido 
da coordenadora, Adriana Isenburg, o diretor-presi-
dente Sergio Razera falou sobre o reenquadramen-
to de classe de qualidade do rio Jundiaí, que foi ofi-
cializado pelo CRH (Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos) dois dias antes. 

O francês Alain Bernard, diretor 
da Ação Eco Cuencas, esteve 
na região das Bacias PCJ para 
uma visita técnica ao Programa 
Nascentes de Holambra. Ele foi 
acompanhado pelos coordena-
dores da Agência das Bacias PCJ, 
Eduardo Cuoco Léo (Sistemas de 
Informações) e Kátia Rossi Gotar-
di Piccin (Gestão), além da ana-
lista técnica Marina Barbosa, que 
acompanha a parte operacional 
do Programa Nascentes.
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28/04

GT-Mananciais promove debate sobre PSA com dois especialistas

O biólogo e pós-graduado em gerenciamento am-
biental, Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio 
Ambiente de Extrema (MG) e o especialista em 
conservação Henrique Bracale, da TNC (www.tnc.
org.br), participaram da 11ª Reunião Ordinária do 
GT (Grupo de Trabalho)- Mananciais dos Comitês 

Reunião CT-PB em Rio Claro

03/05

Coordenadora da CT-SAM fala sobre Plano de Segurança 
da Água durante evento do MPF em São Paulo

Reunião da Qualidade da Água em São Paulo

PCJ, em Nova Odessa, onde debateram sobre o 
PSA (Pagamento por Serviços Ambientais). A reu-
nião foi acompanhada pela coordenadora de Ges-
tão da Agência das Bacias PCJ, Kátia Rossi Gotar-
di Piccin, e pelos analistas técnicos Maria Eugênia 
Martins e Leonardo Baumgratz. 

A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde Am-
biental dos Comitês PCJ (CT-SAM), Adriana Corrêa, 
apresentou o Plano de Segurança da Água nas 
Bacias PCJ em evento promovido pelo Ministério 
Público Federal, através da Procuradoria Regional 
da República 3ª Região (PRR 3ª Região), em São 
Paulo. O plano é coordenado por Adriana e está 
sendo desenvolvido de forma experimental pelos 
Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ desde 2016. 
A atividade foi acompanhada pelo diretor-presi-
dente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, 
e pelo coordenador de Sistema de Informações, 
Eduardo Cuoco Léo.

Maio
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05/05

GT-Fórum Mundial da Água é formado em CT-PL

Uma das definições da 66ª Reunião Ordinária da Câ-
mara-Técnica de Planejamento (CT-PL), em America-
na, foi a formação de um grupo de técnico de tra-
balho para definir a atuação dos Comitês PCJ no 8º 
Fórum Mundial da Água, que acontecerá em março 
de 2018, em Brasília (DF). Fazem parte do GT Fórum 
Mundial, Paulo Tinel, presidente do Conselho Deli-
berativo da Agência das Bacias PCJ e representante 

Reunião CT-PL em Americana

da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Mu-
nicipais de Saneamento); Vinícius Rosa Rodrigues, 
secretário-executivo dos Comitês PCJ, e Sebastião 
Vainer Bosquilia, secretário adjunto; Sergio Razera, 
diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ; Fran-
cisco Lahóz, secretário-executivo do Consórcio PCJ; 
e Tiago Valentim Georgette, coordenador da Câma-
ra Técnica de Educação Ambiental (CT-EA).

08/05

Reunião de trabalho reúne diretoria e colaboradores da 
Agência das Bacias PCJ

Reunião de trabalho da diretoria e equipe

Na segunda reunião de trabalho de 2017, os diretores 
e coordenadores puderam apresentar a todos colabo-
radores da Agência das Bacias PCJ as atividades que 
estão sendo desenvolvidas e os projetos para este e 

para os próximos anos, além demonstrarem um ba-
lanço financeiro completo da entidade e os principais 
investimentos realizados e programados. O encontro 
durou cerca de três horas e foi bastante produtivo.
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09/05

Plano de Mídia tem primeira reunião entre empresa,  
coordenadores das CTs e secretaria executiva dos Comitês PCJ

A Assessoria de Comunicação da Agência das 
Bacias PCJ promoveu uma reunião entre repre-
sentantes da agência de publicidade Shout, e 
coordenadores de Câmaras Técnicas, secretaria 
executiva dos Comitês e diretoria da entidade 
para debaterem possíveis ações dentro do Plano 
de Mídia. O contrato do plano foi assinado em 

Reunião de Mídia da agência Shout

abril e terá duração de um ano, podendo ser re-
novado por até cinco anos. No mesmo encontro 
foi criado um Conselho de Coordenações, forma-
do por João Baraldi, João Demarchi, Tiago Geor-
gette, Ana Lúcia Vieira, Rosimeire Aparecida de 
Oliveira e Vinícius Rosa Rodrigues, além da direto-
ria da Agência das Bacias PCJ. 

12/05

CT-Rural faz visita de campo a ações do Programa 
Nascentes de Holambra

Visita do CT-Rural no Programa Nascentes de Holambra

Membros da Câmara Técnica de Uso e Conservação da 
Água no Meio Rural dos Comitês PCJ (CT-Rural) fizeram 
uma visita de campo a algumas ações do Programa 
Nascentes de Holambra. A atividade foi acompanhada 
pelo analista técnico de Gestão da Agência das Bacias 
PCJ, Leonardo Baumgratz. O projeto, lançado em no-

vembro de 2015 pelo governador Geraldo Alckmin, é 
uma iniciativa pioneira desenvolvida pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
em parceria com a Prefeitura de Holambra e com fi-
nanciamento da ANA (Agência Nacional de Águas), 
Fundação Banco do Brasil e Agência das Bacias PCJ.
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12/05

Equipe de cobrança envia boleto para 2,6 mil usuários em maio

A equipe da Coordenação Financeira da Agência das 
Bacias PCJ preparou e encaminhou 2,6 mil boletos da 
Cobrança PCJ estadual paulista. O primeiro lote, para 
cerca de 1 mil usuários, foi encaminhado no início do 

Equipe da Coordenação Financeira

ano, com as parcelas de janeiro a maio. Na foto, estão 
o coordenador do setor, Tony Segatto, com os cola-
boradores Bruna Petrini, Guilherme Parisotto, Sheron 
Silva, Laïs Spinelli e Tatianna Abe. 

15/05

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ investem R$ 5 milhões 
para modernizar rede de distribuição de água em Indaiatuba

Assinatura do contrato de Indaiatuba no valor de R$ 5 milhões

A rede de abastecimento de água de seis bairros 
da área central de Indaiatuba será substituída e 
modernizada graças ao investimento de cerca de 
R$ 5 milhões que será feito pela Agência das Bacias 
PCJ e Comitês PCJ. Os recursos são da cobrança 
PCJ Federal. A cerimônia de assinatura e coletiva 

de imprensa aconteceu no Gabinete do Prefeito 
Nilson Alcides Gaspar. A Agência das Bacias PCJ foi 
representada pelo diretor-presidente, Sergio Raze-
ra, pela diretora técnica Patrícia Gobet de Aguiar 
Barufaldi, e pela coordenadora de Projetos, Elaine 
Franco de Campos. 
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15/05

GT-Renovação se reúne para avaliar texto final da 
nova outorga do Cantareira

Diretores da Agência das Bacias PCJ e membros do 
GT-Renovação dos Comitês PCJ se reuniram em 
Campinas para discutir, avaliar e propor sugestões 
de alteração no texto final das propostas de minuta 
de renovação da outorga e da operação do Sistema 

Reunião do GT-Renovação em Campinas

Cantareira. O documento foi elaborado pelos ór-
gãos gestores ANA (Agência Nacional das Águas) e 
DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
Estado de São Paulo), com contribuições de todos 
os envolvidos.

16/05

Diretor da Agência das Bacias PCJ ministra curso sobre  
cobrança no Rio Grande do Sul

Curso de Ivens de Oliveira no Rio Grande do Sul

O diretor administrativo e financeiro da Agência das 
Bacias PCJ, Ivens de Oliveira, ministrou um curso de 
capacitação em cobrança pelo uso da água para os 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Par-

do, no Rio Grande do Sul. A atividade aconteceu no 
dia 16 de maio, na UNISC (Universidade de Santa Cruz 
do Sul). Oliveira também apresentou a experiência das 
Bacias PCJ na área de gestão dos recursos hídricos.
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16/05

Agência das Bacias PCJ participa de workshop  
internacional sobre áreas protegidas

A diretora técnica Patrícia Gobet de Aguiar Barufal-
di, e a coordenadora de Gestão, Kátia Rossi Gotardi 
Picci, representaram a Agência das Bacias PCJ em 
um workshop promovido pelo Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil, com foco em “áreas protegidas 
e outras medidas de conservação dos governos lo-
cais”. O projeto é financiado pelo governo da Alema-

Workshop internacional sobre águas protegidas

nha. O evento aconteceu no espaço Unibes Cultural, 
em São Paulo. Além do Brasil, participaram tam-
bém técnicos e especialistas da Colômbia, Equador 
e Peru. Kátia Gotardi participou de um dos painéis 
e falou sobre quais os instrumentos de gestão das 
águas que podem potencializar a conservação da 
biodiversidade nos municípios.

17/05

Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ participa de última  
reunião sobre a renovação da outorga em São Paulo

Última reunião sobre renovação da outorga

Representantes da Agência das Bacias PCJ e mem-
bros dos Comitês PCJ e outras entidades envolvidas 
participaram da última reunião antes da publicação 
da renovação da outorga do Sistema Cantareira. O 
encontro foi na sede da CDHU, em São Paulo, pro-
movido pela ANA e pelo DAEE. Uma das novidades 

da nova outorga são as diversas faixas de operação, 
conforme a disponibilidade hídrica. Além disso, há 
garantia de vazão de 10 m³/s para as Bacias PCJ no 
período seco, e 12 m³/s no período úmido, e uma 
série de condicionantes que a Sabesp terá que cum-
prir pelo prazo de 10 anos.
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18/05

Agência das Bacias PCJ, Fundag e sindicatos rurais 
discutem melhorias na irrigação

Representantes da Agência das 
Bacias PCJ, Comitês PCJ, Fundag 
(Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agrícola) e sindicatos rurais da 
região se reuniram para discutir 
a utilização das informações da 
rede hidrometeorológica para 
aplicação na melhoria dos pro-
cessos de irrigação. O encontro 
aconteceu na sede da Fundag, no 
Centro de Campinas. Reunião aconteceu na sede da Fundag, em Campinas

19/05

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ investem na limpeza 
do vertedor de Piracaia

Contrato para limpeza de vertedor foi assinado no Gabinete do Prefeito de Piracaia

Um total de R$ 182.517 serão investidos pela Agên-
cia das Bacias PCJ e Comitês PCJ para limpar e de-
sobstruir o vertedor da barragem do rio Cachoeira, 
localizado no Parque Ecológico Municipal Dr. Gilberto 
José Nogueira, em Piracaia. A ordem de serviço para 
o início das atividades foi emitida pelo prefeito José 
Silvino Cintra, em reunião com o diretor-presidente 
da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, diretora-
-técnica Patrícia Barufaldi, presidente do Conselho 

Deliberativo, Paulo Tinel, vice-presidente dos Comitês 
PCJ, Marco Antonio Santos, o então coordenador da 
Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, As-
tor Dias de Andrade, e o analista técnico Thiago Fur-
lan Penatti. A obra foi concluída no final de agosto e é 
importante para evitar alagamentos no bairro Pouso 
Alegre, em Piracaia, e garantir a vazão do Cantareira 
para os municípios a jusante do sistema, como Ati-
baia e Campinas.
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22 e 23/05
Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ viajam 
a Brasília para colaborar com “legado” do Fórum Mundial da Água

Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos Co-
mitês PCJ participaram, em Brasília (DF), de reuniões 
de apresentação do 8º Fórum Mundial da Água e dis-
cussão de seu legado. O encontro foi promovido pela 
Agência Nacional de Águas (ANA). Pela Agência das 
Bacias PCJ, estiveram presentes os diretores Sergio 

Reunião sobre legado da ANA

25/05

Curso da CT-SAM capacita para Plano de Segurança da Água

Curso PSA da CT-SAM

A Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM) dos 
Comitês PCJ, com o apoio da Agência das Bacias 
PCJ, promoveu a segunda capacitação em Plano 
de Segurança da Água, no Museu da Água de Santa 
Bárbara d’Oeste. A atividade foi direcionada especi-
ficamente para as equipes que trabalham nos sis-

temas de abastecimentos de água dos municípios 
pilotos do plano nas Bacias PCJ. Além de Santa Bár-
bara, fazem parte Ipeúna, Santa Gertrudes e Cordei-
rópolis. A Agência das Bacias PCJ foi representada 
pelo analista técnico da Coordenação de Sistema de 
Informações, Diogo Bernardo Pedrozo.

Razera (presidente) e Patrícia Gobet de Aguiar Baru-
faldi (técnica), o presidente do Conselho Deliberativo, 
Paulo Tinel, e o coordenador de Sistema de Informa-
ções, Eduardo Cuoco Léo. Pelos Comitês PCJ, partici-
param o vice-presidente Marco Antonio dos Santos e 
o secretário executivo, Vinicius Rosa Rodrigues.
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25/05

GT-Critérios faz 1ª reunião na Agência das Bacias PCJ

O GT-Critérios, grupo de trabalho dos Comitês PCJ 
que define regras para inscrição de projetos de de-
manda espontânea para o processo de 2018, fez sua 
primeira reunião com nova formação na sede da 
Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba. A atividade 

GT-Critérios em sua primeira reunião

26/05

GT-Fórum se reúne pela primeira vez

Primeira reunião do GT-Fórum em Piracicaba

Formado no início de maio, o 
GT-Fórum, se reuniu pela 1ª vez 
na sede da Agência das Bacias 
PCJ. O grupo de trabalho tem 
a missão de definir a atuação 
dos Comitês PCJ no 8º Fórum 
Mundial da Água, que acon-
tecerá em março de 2018, em 
Brasília (DF). O novo GT tem a 
missão de decidir como será a 
participação dos Comitês PCJ 
no Fórum, como por exemplo, 
quantos e quais representantes 
irão para Brasília, se será monta-
do algum espaço específico no 
encontro mundial para divulgar 
a história e atuação dos Comitês 
e se será levado algum material 
sobre a entidade nesse evento, 
entre outras questões.

foi acompanhada pelos diretores da Agência das 
Bacias PCJ e contou com a presença do presidente 
da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê, Hélio Suleiman, que quis conhecer a dinâmica 
de trabalho do grupo. 
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Junho
01/06

Agência das Bacias PCJ abre I Simpósio da CT-SA sobre 
“Avanços e Desafios nas Bacias PCJ”

I Simpósio da CT-SA

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, 
Sergio Razera, ministrou a palestra de abertura do 
I Simpósio da Câmara Técnica de Saneamento (CT-
-SA), na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em 
Limeira. O tema do encontro foi “Avanços e Desafios 
nas Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”. O 
simpósio da CT-SA teve o apoio dos Comitês PCJ, de 
seu “braço executivo”, a Agência das Bacias PCJ, e da 
Unicamp, e foi organizado pela professora doutora 
Maria Aparecida Carvalho de Medeiros, coordena-
dora do CT-SA. 

05 a 09/06

Agência das Bacias PCJ realiza eleições das coordenações 
das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ

Eleições dos Comitês PCJ foram realizadas no Engenho, em Piracicaba

As eleições das coordenações 
de 11 Câmaras Técnicas (CTs) 
dos Comitês das Bacias Hidro-
gráficas dos rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí (Comitês PCJ) 
foram realizadas pela Agência 
das Bacias PCJ através da Coor-
denação de Apoio ao Sistema 
de Gestão de Recursos Hídricos 
durante cinco dias no Engenho 
Central, em Piracicaba. Em cada 
uma das CTs, foram escolhidos o 
coordenador, coordenador ad-
junto e secretário para a gestão 
de 2017 a 2019. 
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06/06

Representantes da ANA se reúnem com diretores e 
coordenadores da Agência das Bacias PCJ

O assessor da Superintendência de Apoio ao Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos da ANA (Agência Nacional de Águas), Osman 
Fernandes da Silva, e outros dois representantes 
da entidade, Ney Murtha e Mariana Lino, fizeram 
uma reunião com diretores e coordenadores da 

Reunião com Osman Fernandes da Silva

12/06

Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ repassam  
R$ 8,1 milhões para obras em cinco municípios

Assinatura de contratos para repasse de recursos da 
Cobrança PCJ Federal

A cerimônia de assinatura de seis contratos de 
obras de saneamento no valor total de R$ 8,1 mi-
lhões foi realizada no gabinete do prefeito de Pira-
cicaba, Barjas Negri, atual presidente dos Comitês 
PCJ. Os recursos a fundo perdido são provenientes 
da cobrança pelo uso da água nas Bacias PCJ (Co-
brança PCJ Federal) e beneficiaram cinco municí-
pios das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí: Amparo, Artur Nogueira, Bom 
Jesus dos Perdões, Ipeúna e Nova Odessa. Para 
compor o valor global dos contratos, os tomadores 
dos recursos dos cinco municípios se comprome-
teram com contrapartidas que somam aproxima-
damente R$ 1 milhão.

Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba, para tra-
tar diversos assuntos, entre eles, a exposição das 
principais dificuldades e desafios da Agência das 
Bacias PCJ para cumprir suas missões institucio-
nais e arguição de todas as metas do Programa 
de Trabalho.
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12/06

Comissão Editorial se reúne pela segunda vez para 
tratar do Plano de Mídia

Uma segunda reunião entre a Comissão Editorial 
do Plano de Mídia - formada por representantes 
da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ - e a 
empresa ganhadora da licitação, Shout Publicida-
de, foi realizada no dia 12 de junho. No encontro, 
os membros da comissão avaliaram e discutiram 
novo logotipo, campanha para fortalecer a marca 
das duas entidades e outras ações propostas pela 

Reunião do Plano de Mídia

14/06

GT-Critérios se reúne pela segunda vez  
na Agência das Bacias PCJ

Segunda reunião do GT-Critérios

O Grupo de Trabalho que defi-
ne as regras para inscrição e se-
leção de projetos de demanda 
espontânea para o processo de 
2018 se reuniu pela segunda vez 
na sede da Agência das Bacias 
PCJ, em Piracicaba. O GT-Crité-
rios conta com membros das câ-
maras técnicas dos Comitês PCJ, 
diretores da Agência e técnicos 
de várias entidades no âmbito 
das Bacias PCJ.

empresa. A Comissão Editorial é formada pela di-
retoria e Assessoria de Comunicação da Agência 
das Bacias PCJ, secretário executivo dos Comitês 
PCJ, Vinícius Rosa Rodrigues, coordenadores de 
Câmaras Técnicas João Baraldi (CT-Rural), João 
Demarchi (CT-RN) e Tiago Georgette (CT-EA), 
além da coordenadora de Apoio ao Sistema de 
Gestão dos Recursos Hídricos, Vanessa Longato.
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14/06

Diretor da Agência das Bacias PCJ ministra palestra 
no Comitê Chapecó/Irani

O diretor administrativo e financeiro da Agência 
das Bacias PCJ, Ivens de Oliveira, ministrou uma 
palestra para os membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Chapecó e Irani, em Santa 
Catarina, sobre o tema “Comitês e Agência de Ba-
cias: Integração na Gestão de Recursos Hídricos 

Ivens de Oliveira ministra palestra em Santa Catarina

21 a 23/06

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam 
de encontro internacional sobre Gestão de Bacias

Encontro internacional sobre Gestão de Bacias

Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos 
Comitês PCJ participaram do Encontro dos Or-
ganismos de Bacia da América Latina 2017, em 
Florianópolis (SC). O evento foi promovido pela 
RELOB (Rede Latino Americana de Organismos de 
Bacias Hidrográficas) e teve como tema “A Gestão 
das Bacias Hidrográficas Frente às Mudanças Cli-
máticas”. Uma das apresentações foi sobre a Ação 
Eco Cuencas, iniciativa internacional que teve iní-
cio em 2014, reunindo nove parceiros europeus e 
latino-americanos - entre eles, a Agência das Ba-
cias PCJ - em torno de uma ideia comum: “a bacia 
hidrográfica é um espaço estratégico para lutar 
contra os efeitos das alterações climáticas”. 

das Bacias PCJ”. Oliveira pôde explicar como fun-
ciona essa gestão nas bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, que é considerada um exem-
plo nacional e internacional nessa área. A palestra 
foi realizada durante a reunião plenária do comitê 
catarinense.
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26/06

Agência das Bacias PCJ e Fundag promovem reunião 
técnica em Campinas

A Agência das Bacias PCJ, em parceria com a Fun-
dag (Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola), pro-
moveu uma reunião técnica para apresentar o pro-
jeto sobre “Meteorologia e Ênfase no Uso da Água 
na Agricultura”. O encontro aconteceu na sede do 
IAC (Instituto Agronômico de Campinas), e contou 
com a participação de representantes da Cati (Coor-
denadoria de Assistência Técnica Integral) – órgão 

Reunião técnica da Agência das Bacias PCJ e Fundag

29/06

Agência e Comitês PCJ repassam cerca de 5,5 milhões para 
município de São Pedro dobrar capacidade de tratar esgoto

Assinatura do contrato para município de São Pedro

Um total de aproximadamente R$ 5,5 milhões foi repas-
sado pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ para o 
SAAESP (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 
Pedro) iniciar e concluir a segunda etapa de construção 
da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Samambaia. 
Com essa obra, a unidade vai dobrar sua capacidade de 
tratar o esgoto para atender até 40 mil habitantes. Atual-
mente, a capacidade é para 20 mil habitantes. 
O contrato foi assinado na sede da Agência das Bacias 
PCJ pelo presidente do SAAESP e vice-prefeito de São 
Pedro, Thiago Silva. O valor global do contrato Fehi-
dro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) n° 090/17 
é de R$ 5.999.720,56, sendo R$ 5.570.868,58 de recur-
sos oriundos da cobrança pelo uso da água em rios 
de domínio do estado de São Paulo (Cobrança PCJ 
Paulista), e R$ 428.851,98 de contrapartida do SAAESP.

ligado à Secretaria Estadual de Agricultura e Abaste-
cimento - e de sindicatos rurais da região. A Agência 
foi representada por Eduardo Cuoco Léo, coordena-
dor de Sistemas de Informações; e os Comitês PCJ 
pelo secretário executivo adjunto, Sebastião Bosqui-
lia, e pelo coordenador da Câmara Técnica de Uso e 
Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural), João 
Primo Baraldi. 
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Seminário da OCDE em Paris

03/07

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ 
participam de seminário na França

Representantes da Agência das Bacias PCJ e Comitês 
PCJ participaram de um seminário em Paris, na Fran-
ça, sobre a Iniciativa para a Governança da Água, pro-
movido pela Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). O seminário discutiu, 
entre outros, assuntos, experiências, boas práticas e 
outros pontos relevantes sobre a governança da água. 
A Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ foram con-
vidados para apresentar os resultados alcançados com 
a Ação Eco Cuencas – iniciativa em desenvolvimento 

Julho

nas Bacias PCJ desde dezembro de 2014 e que avalia 
as mudanças climáticas e a redistribuição financeira. 
Sergio Razera (Presidente) e Eduardo Cuoco Léo (coor-
denador de sistemas de informações) representaram a 
Agência das Bacias PCJ. Os Comitês PCJ foram repre-
sentados por Vinicius Rosa Rodrigues (secretário exe-
cutivo) e Marco Antonio dos Santos (vice-presidente 
dos Comitês PCJ). O professor e consultor da iniciativa, 
Antonio Eduardo Giansante (FESPSP), também inte-
grou o grupo das Bacias PCJ.
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04/07

Intercambista norte-americana visita Agência das Bacias PCJ

A intercambista Lydia Rollo, de 18 
anos, do Rotary Club de Salt Lake 
City (Utah – EUA), passou um dia 
na Agência das Bacias PCJ para co-
nhecer os trabalhos desenvolvidos 
pela entidade. O motivo da visita 
foi seu interesse pela área ambien-
tal, especificamente, sobre legis-
lação, e a Agência das Bacias PCJ 
ser modelo de gestão de recursos 
hídricos. A jovem foi recepciona-
da pela então analista técnica da 
Coordenação de Sistema de Infor-
mações, Claudia Coleoni. Intercambista Lydia Rollo visita Agência das Bacias PCJ

Reunião da CT-PL em Campinas

07/07

CT-PL se reúne em Campinas para deliberar sobre 
importantes assuntos

O geólogo Vinícius Rosa Rodrigues, secretário exe-
cutivo dos Comitês PCJ, coordenou a 67ª Reunião 
Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento (CT-
-PL), que aconteceu no Centro de Conhecimento da 
Água, em Campinas. Entre os itens de pauta aprova-
dores estiveram a indicação de representantes dos 
Comitês PCJ e indicação de seus representantes, 
indicação de empreendimentos, com recursos pro-

venientes dos ‘royalties’ da geração de energia elé-
trica e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
contratações com recursos da Cobrança PCJ Paulis-
ta e Federal, e a indicação dos diretores-presiden-
te, técnico e administrativo-financeiro da Fundação 
Agência das Bacias PCJ. Além dos três diretores da 
Agência das Bacias PCJ, houve a participação de di-
versos colaboradores.
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11/07

Fórum Mundial da Água é debatido pela “Família PCJ”  
durante Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Campinas

Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos Co-
mitês PCJ, além de outras entidades da “Família PCJ”, 
se reuniram no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, 
em Campinas, para debater os “Preparativos para o 
8º Fórum Mundial da Água: compartilhando cami-
nhos para Brasília 2018”, promovido pelo Consórcio 
PCJ. O evento foi realizado entre os dias 10 e 12 de 
julho, na Expo Dom Pedro, em Campinas, com o 
apoio da Agência das Bacias PCJ. O diretor-presidente 
da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, foi um dos 
palestrantes. Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Reunião entre as Entidades Delegatárias

13/07

Diretores da Agência das Bacias PCJ participam de 
reunião entre as entidades delegatárias e a ANA

Os diretores da Agência das Bacias PCJ Sergio Ra-
zera (presidente) e Patrícia Barufaldi (técnica) esti-
veram em Brasília (DF) para participar de reunião 
entre as Entidades Delegatárias com função de 
agência de bacia e a ANA (Agência Nacional de 

Águas). Na pauta do encontro foram discutidos 
temas como prestação de contas, projeto “Papel 
Zero” e o projeto “Legado”, referente ao 8º Fórum 
Mundial da Água, que será realizado em março de 
2018, em Brasília.
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19/07
Obras financiadas pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ são 
inauguradas e ajudam Capivari a reduzir perda de água pela metade

Três empreendimentos financiados pela Agência das 
Bacias PCJ e Comitês PCJ fizeram com que o municí-
pio de Capivari diminuísse pela metade a perda de 
água na rede de abastecimento, passando do índice 
de 53% em 2012 para os atuais 23%. A última ação– 
segunda etapa da substituição da rede hidráulica da 
cidade - foi concluída em 2017 e inaugurada duran-

Inauguração das obras do SAAE Capivari

Reunião de coordenações CTs

19/07

Coordenações das Câmaras técnicas dos Comitês 
PCJ conhecem o funcionamento da entidade

Eleitos recentemente para um mandato de dois 
anos (2017/2019), os coordenadores, coordenadores 
adjuntos e secretários das 11 câmaras técnicas dos 
Comitês PCJ se reuniram no Centro de Treinamento 
do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bár-
bara D´Oeste para conhecer o funcionamento da 
entidade e a metodologia de trabalho da Secretaria 
Executiva (S.E.). O evento foi organizado pela Coor-
denação da S.E. da Agência das Bacias PCJ e coor-
denado pelo secretário executivo dos Comitês PCJ, 
Vinicius Rosa Rodrigues. Atualmente, participam 
das câmaras técnicas dos Comitês PCJ cerca de 600 
pessoas de mais de 160 entidades. São técnicos das 
mais diversas áreas que trabalham de forma volun-
tária para discutir temas relevantes para a gestão 
dos recursos hídricos.

te solenidade em que a Agência das Bacias PCJ foi 
representada pela coordenadora de Projetos, Elaine 
Franco de Campos e pela analista Thais Manoel. No 
total, foram investidos quase R$ 7 milhões nas três 
obras, sendo R$ 5.929.881 de repasses da cobrança 
pelo uso da água nos rios de domínio do estado de 
São Paulo (Cobrança PCJ Paulista).
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20/07

Estudo feito pela Agência das Bacias PCJ visa ampliar 
tratamento de esgotos em Jaguariúna

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio 
Razera, entregou ao prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, 
a conclusão do estudo de alternativas e de concepção 
para o sistema de tratamento de esgotos de Jaguariúna. 
A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito, acom-
panhada por diretores do DAE (Departamento de Água 
e Esgoto) de Jaguariúna e também pela coordenadora 

Entrega dos estudos feitos em Jaguariúna

Reunião no Centro de Conhecimento da Água

21/07

GT-Plano de Bacias agenda 1ª Consulta Pública

Em reunião no Centro de Conhecimento da Água, 
em Campinas, o GT-Acompanhamento agendou 
para o dia 2 de agosto a 1ª Consulta Pública da Re-
visão do Plano das Bacias dos rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (PCJ). O objetivo é promover a partici-
pação pública na Etapa 1 - Diagnóstico da Revisão 
do Plano das Bacias PCJ (2010-2020), realizada pelos 
Comitês e Agência das Bacias PCJ, com execução 
técnica do Consórcio Profill-Rhama. Pela Agência 
das Bacias PCJ participaram a diretora técnica, Pa-
trícia Barufaldi, o coordenador de Sistema de Infor-
mações, Eduardo Léo, e os analistas Diogo Pedrozo 
e Claudia Coleoni. 

de Projetos da Agência das Bacias PCJ, Elaine Franco de 
Campos, e pelo analista Thiago Furlan Penatti. O estudo 
é resultado de um contrato no valor de R$ 204.950,00, 
assinado em abril de 2016 e financiado a fundo perdido 
pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ, com recur-
sos da cobrança pelo uso da água em rios de domínio 
da União (Cobrança PCJ Federal).
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21/07

GT-Fórum Mundial se reúne em Piracicaba

Membros do GT-Fórum se reuniram mais uma vez 
na sede da Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba, 
para definir como será a participação dos Comitês 
PCJ no Fórum Mundial da Água, que acontecerá 
em março de 2018, em Brasília (DF). No encontro, a 
Agência Shout de Publicidade apresentou algumas 
opções de materiais para serem usados no espaço 
dos Comitês no evento. Pela Agência das Bacias PCJ 
participaram o diretor-presidente Sergio Razera, a 
coordenadora de Apoio ao Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos, Vanessa Longato, entre outros co-
laboradores. Reunião do GT-Fórum

Reunião de Plano de Mídia

21/07

Agência das Bacias PCJ realiza mais uma reunião 
sobre Plano de Mídia

Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos 
Comitês PCJ se reuniram com representantes da 
Agência Shout de Publicidade em mais uma etapa 
do Plano de Mídia que está sendo implantado nas 
duas entidades. A maior parte das discussões nes-

se encontro foi sobre a mudança e unificação dos 
logotipos. Pela Agência das Bacias PCJ participaram 
o diretor-presidente Sergio Razera, diretor adminis-
trativo-financeiro, Ivens de Oliveira, entre outros co-
laboradores.
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Agosto
01/08

Revisão do Plano Diretor de Recomposição Florestal das 
Bacias PCJ reúne mais de 100 pessoas em Nova Odessa

Reunião do Plano Diretor de Recomposição Florestal

Mais de 100 pessoas acompanharam a primeira reu-
nião pública para debater a revisão do Plano Diretor 
de Recomposição Florestal visando a conservação 
da água na região das Bacias dos Rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí. O evento foi realizado pela Agência 
das Bacias PCJ e pelos Comitês PCJ no IZ (Instituto 
de Zootecnia), em Nova Odessa. A diretora técnica 
da Agência das Bacias PCJ, Patrícia Barufaldi, e os 
colaboradores da Coordenação de Gestão, partici-
param do evento. 

02/08

Revisão do Plano das Bacias PCJ reúne mais de  
90 pessoas na Câmara Municipal de Campinas

Primeira consulta pública de revisão do Plano das Bacias

Mais de 90 pessoas acompanharam 
a primeira consulta pública sobre 
o diagnóstico que foi confecciona-
do para as Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e 
que servirá de base para a revisão 
do Plano das Bacias PCJ (2010-2020). 
O evento foi promovido pela Agên-
cia das Bacias PCJ e Comitês PCJ, 
no plenário da Câmara Municipal 
de Campinas. A consulta faz parte 
de uma agenda a partir da qual se 
pretende promover uma integral 
revisão do principal instrumento de 
planejamento das Bacias PCJ, o Plano 
de Bacias. Entre os colaboradores da 
Agência das Bacias PCJ, estiveram a 
diretora técnica Patrícia Barufaldi e o 
coordenador de Sistema de Informa-
ções, Eduardo Léo. 
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11/08

Plenária dos Comitês PCJ reúne mais de 150 pessoas em Holambra

Plenária dos Comitês PCJ em Holambra

Mais de 150 pessoas participaram da 15ª Reunião 
Extraordinária dos Comitês PCJ, no Centro de Con-
venções Moinho, em Holambra. No encontro estive-
ram representantes de 35 municípios e de mais de 
50 entidades. Entre as deliberações aprovadas, está 
a que autoriza o financiamento a fundo perdido de 
cerca de R$ 67,5 milhões para 32 projetos na área de 
saneamento de 22 municípios situados nas Bacias 
Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
Os recursos são provenientes da cobrança pelo uso 
da água e da compensação financeira e royalties 
da geração de energia elétrica. Os três diretores da 
Agência das Bacias PCJ participaram, assim como 
outros colaboradores. 

15/08

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ expõem sobre cobrança 
pelo uso da água em evento da FGV

Evento da FGV sobre cobrança do uso da água

O diretor-presidente da Fundação 
Agência das Bacias PCJ, Sergio Ra-
zera, e o vice-presidente dos Comi-
tês PCJ e diretor técnico da Sanasa 
(Campinas), Marco Antonio dos San-
tos, participaram de um encontro so-
bre Gestão Empresarial de Recursos 
Hídricos na FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), em São Paulo. Promovido 
pelo Centro de Estudos em Susten-
tabilidade da FGV, o evento se tratou 
de uma oficina sobre instrumentos 
econômicos aplicados à gestão de 
recursos hídricos, com o objetivo de 
promover o debate sobre as contri-
buições desses instrumentos para o 
avanço da gestão das águas no Bra-
sil. Razera e Santos falaram sobre o 
panorama dos sistemas de cobrança 
pelo uso da água no país, desafios 
de sua implementação e resultados 
alcançados.
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18/08

Técnicos da Agência das Bacias PCJ debatem PSA em 
reunião do GT-Mananciais

Reunião do GT-Mananciais

O principal assunto da 14ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho 
- Mananciais dos Comitês PCJ foi o PSA (Pagamento por Serviços 
Ambientais). O encontro aconteceu no IZ (Instituto de Zootecnia do 
Estado), em Nova Odessa. O objetivo foi criar procedimentos para o 
Programa II - PSA da Política de Recuperação, Conservação e Proteção 
de Mananciais no âmbito dos Comitês PCJ. Os analistas técnicos da 
Coordenação de Gestão Maria Eugênia Martins, Leonardo Baumgratz 
e Marina Barbosa fizeram uma apresentação sobre o tema.

22/08

Agência das Bacias PCJ contrata estudo para captação 
de águas subterrâneas

Cerimônia de assinatura do contrato de estudo de análise

A Agência das Bacias PCJ contratou um estudo para 
análise das condições para captação de água subter-
rânea nos polos industriais de Atibaia, Jundiaí, Paulí-
nia, Santa Bárbara D’Oeste, Americana, Nova Odessa 
e Sumaré. A assinatura do contrato com a empresa 
Hidrogeoambiental, vencedora da licitação, aconte-
ceu na sede da Agência, em Piracicaba, que, na oca-
sião, esteve representada pela diretora técnica Patrí-

cia Barufaldi, pela coordenadora de Projetos Elaine 
Campos, e pelo analista técnico de Projetos Thiago 
Penatti. Os Comitês PCJ foram representados pelo 
secretário-executivo Vinicius Rosa Rodrigues e pelos 
coordenadores das Câmaras Técnicas de Uso e Con-
servação da Água na Indústria, Jorge Mercanti (CT-
-Indústria) e de Águas Subterrâneas, Didier Gastmans 
(CT-AS) e outros membros das duas CTs.



Relatório 2017

65

22/08
Diretor e coordenadora da Agência das Bacias PCJ participam de reunião 
na CRHi sobre o Espaço São Paulo no Fórum Mundial da Água

Reunião na CRHi sobre o Espaço São Paulo

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Ser-
gio Razera, a coordenadora de Apoio ao Sistema de 
Gestão dos Recursos Hídricos da entidade, Vanessa 
Longato, e o analista ambiental dessa Coordenação, 
Rodolfo Bassani, participaram de reunião do Grupo 
Coordenador de Ações do Espaço São Paulo para o 
8º Fórum Mundial da Água, que será realizado em 

26/08

Agência e Comitês PCJ lançam Projeto Nascentes Analândia

Projeto Nascentes Analândia

O Projeto Nascentes Analândia foi lançado oficial-
mente em agosto, com o principal objetivo de con-
tribuir para a recuperação, conservação e proteção 
de nascentes e mananciais da Bacia Hidrográfica do 
rio Corumbataí, de onde vem a água que abastece 
mais de 500 mil pessoas nas regiões de Piracicaba 
e Rio Claro. A iniciativa é uma realização da Agência 
das Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e 
Comitês PCJ e tem como parceiros a Prefeitura Muni-
cipal de Analândia, IPSA (Instituto de Proteção Sócio 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí), 
Sindicato Rural de Rio Claro e CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral), órgão da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
Os diretores Sergio Razera (presidente) e Patrícia Baru-
faldi (técnica), entre outros colaboradores da Agência 
das Bacias PCJ estiveram presentes no evento.

março de 2018, em Brasília. O espaço contará com 
uma área específica do evento, onde os 21 Comitês 
de Bacias paulistas vão expor seus projetos e ações. 
Entre os assuntos discutidos estava o Termo de Re-
ferência elaborado pela Agência das Bacias PCJ para 
a contratação do projeto, instalações e serviços rela-
cionados ao Espaço São Paulo.
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28/08

Representantes do OIEAU e Agência do Loire-Bretagne 
visitam Agência das Bacias PCJ

Reunião com os franceses Patrick Laigneau e Hervé Gilliard

Os franceses Patrick Laigneau (Escritório Internacio-
nal da Água) e Hervé Gilliard (Agência de Ĺ Eau Loi-
re-Bretagne) visitaram a Agência das Bacias PCJ para 
conversar sobre convênios futuros entre as entidades 
e temas interessantes para apresentações no Fórum 

28/08

GT-Acompanhamento aprova relatório sobre  
diagnóstico das Bacias PCJ

GT-Acompanhamento aprova relatório

Os membros do GT (Grupo de 
Trabalho)-Acompanhamento da 
revisão do Plano de Bacias apro-
varam por unanimidade o relató-
rio sobre o diagnóstico das Bacias 
PCJ. O documento, elaborado pelo 
consórcio Profill-Rhama, servirá de 
base para o trabalho de revisão. A 
reunião correu na sede da Agência 
das Bacias PCJ, em Piracicaba, e foi 
conduzida pela coordenadora da 
Câmara Técnica do Plano de Bacias 
(CT-PB) dos Comitês PCJ, Adriana 
Isenburg e pelo coordenador de 
Sistema de Informações da Agên-
cia das Bacias PCJ, Eduardo Léo.

Mundial da Água, que acontecerá em Brasília em mar-
ço de 2018. Além dos diretores Sergio Razera (presi-
dente), Ivens de Oliveira (administrativo e financeiro), 
o coordenador de Sistema de Informações, Eduardo 
Cuoco Léo também participou da reunião. 
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30/08

CT-RN se reúne em Nova Odessa com especialistas da 
Secretaria do Meio Ambiente

CT-RN se reúne em Nova Odessa

Três especialistas da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente participaram como palestrantes na 6ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Con-
servação e Proteção dos Recursos Naturais (CT-RN). 
O encontro, sediado no Instituto de Zootecnia, em 
Nova Odessa, teve a participação de mais de 40 

31/08

CT-PB se reúne para debater andamento e próximos pas-
sos da revisão do Plano de Bacias

Reunião do CT-PB

O andamento dos trabalhos de revisão do Plano de 
Bacias, com a apresentação do diagnóstico, foi o prin-
cipal assunto da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Téc-
nica de Plano de Bacias (CT-PB) dos Comitês PCJ, no 
Centro de Conhecimento da Água, em Campinas. O 
coordenador de Sistema de Informações da Agência 
das Bacias PCJ, Eduardo Cuoco Léo, apresentou uma 
rápida visão sobre a revisão do Plano de Bacias, status 
atual e os próximos passos. Da Agência também es-
teve presente o analista técnico da Coordenação de 
Sistema de Informações, Diogo Bernardo Pedrozo. 

pessoas, entre elas, a analista técnica da Coordena-
ção de Gestão da Agência das Bacias PCJ, Maria Eu-
gênia Martins. Os temas tratados giraram em torno 
do Programa Município Verde Azul, o Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA) e o Protocolo Agroe-
cológico.
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Setembro
01/09

CT-PL se reúne em Campinas

Reunião do CT-PL

A 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Pla-
nejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ foi realizada na 
sede da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral), em Campinas, com a participação de mais 
de 50 pessoas, entre elas, o prefeito de Rio das Pe-
dras, Antonio Carlos Defavari. Foram discutidos o 
Plano de Mídia da Agência das Bacias PCJ e dos Co-
mitês PCJ, a revisão do Plano de Bacias, entre outros 
assuntos. 

04/08

Resultado de pesquisa é apresentado durante reunião de 
equipe da Agência das Bacias PCJ

Resultado da pesquisa organizacional é apresentado 

O resultado da pesquisa de 
organizacional na Agência 
das Bacias PCJ foi apresen-
tado aos colaboradores du-
rante uma reunião de equi-
pe. Todos os colaboradores 
participaram da pesquisa, 
realizada por uma empresa 
especializada no assunto, 
contratada através de licita-
ção. O resultado foi conside-
rado positivo e já está ser-
vindo de base para novas 
ações envolvendo o público 
interno da entidade. 
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05/09

CT-MH se reúne em Cordeirópolis e decide aumentar 
vazão do Cantareira

Reunião do CT-MH

A 173ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Mo-
nitoramento Hidrológico (CT-MH) dos Comitês PCJ foi 
realizada na Câmara Municipal de Cordeirópolis. O en-
contro, onde foi definido o aumento da vazão do Can-

12/09

Agência das Bacias PCJ emite ordem de serviço para o 
Projeto Nascentes Analândia

Assinatura da ordem de serviço

A ordem de serviço para a primeira etapa do Nascentes 
Analândia foi emitida pela Agência das Bacias PCJ (rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí), durante o treinamento 
dos técnicos da Codasp (Cooperativa de Desenvolvi-
mento Agrícola de São Paulo) que irão atuar no projeto. 
A primeira etapa consiste na elaboração de Plano Inte-
gral de Propriedade (PIP) eletrônico, medida que vai via-
bilizar os projetos executivos de adequação ambiental 
em 15 propriedades da sub-bacia do córrego Cavalhei-
ro, em Analândia, em área total de 1.650 hectares.

tareira para as Bacias PCJ para 9,5 m3/s, teve a participa-
ção do prefeito Adinan Ortolan e também da diretora 
técnica da Agência das Bacias PCJ, Patrícia Barufaldi, e 
da coordenadora de Projetos, Elaine Campos.
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12/09

GT-Empreendimentos se reúne em Piracicaba

Reunião do GT-Empreendimentos

Os membros do GT-Empreendimentos dos Comitês 
PCJ se reuniram durante todo o dia na sede da Agên-
cia das Bacias PCJ, em Piracicaba. Na pauta, além da 
análise de dois empreendimentos – um centro empre-
sarial em Jarinu e um loteamento residencial em Cam-
pinas –, o grupo também debateu a revisão do Plano 

14/09

Agência das Bacias PCJ participa de reunião do CNRH 
em Ribeirão Preto

Reunião do CNRH em Ribeirão Preto

A Agência das Bacias PCJ foi representada 
por seu diretor-presidente, Sergio Razera, 
na segunda reunião das Câmaras Técnicas 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), no DAEE (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo), em 
Ribeirão Preto. A apresentação dos conse-
lheiros e representantes das Câmaras Técni-
cas e da estrutura do CNRH e do Regimento 
Interno do Conselho e das CTs foram alguns 
dos itens da pauta. Além de Razera, as Ba-
cias PCJ foram representadas por Francisco 
Lahós, secretário executivo do Consórcio 
PCJ, seu assessor técnico Flávio Stenico, e 
Graziela Lopes Bertolino, do DAEE, ex-secre-
tária da Câmara Técnica de Monitoramento 
Hidrológico dos Comitês PCJ (CT-MH).

de Bacias e a apresentação e avaliação dos Planos de 
Trabalhos das Câmaras Técnicas para o biênio (2017-
2019). Pela Agência das Bacias PCJ participaram a coor-
denadora de Sistema de Apoio à Gestão dos Recursos 
Hídricos, Vanessa Longato, e os colaboradores Juliana 
Prado e Rodolfo Bassani. 
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15/09

GT-Mananciais debate projeto Nascentes e PSA durante 
reunião em Nova Odessa

Reunião do GT-Manaciais

O Projeto Nascentes e o programa de PSA(Paga-
mento por Serviços Ambientais) nas Bacias PCJ fo-
ram os principais temas debatidos na 15ª Reunião 
Ordinária do GT-Mananciais dos Comitês PCJ, no IZ 
(Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo), em 
Nova Odessa. O grupo de trabalho é formado por 

25, 26 e 27/09

Quarta edição do Workshop de Águas Subterrâneas é 
sucesso de público e referência na área

Reunião do CNRH em Ribeirão Preto

Mais de 200 pessoas passaram pelo IV Workshop de 
Águas Subterrâneas: “Compartilhando Experiências”, pro-
movido pelos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ, 
na Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Rio Claro. A 
estimativa é da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 
(CT-AS), organizadora do evento, considerando que a 
maioria das pessoas prestigiou os três dias de evento. O 
objetivo principal foi o de aprofundar o debate sobre o 
uso e gestão das águas subterrâneas e a troca de expe-
riências nesta área. Na abertura do workshop, a Agência 
das Bacias PCJ foi representada pela diretora técnica Patrí-
cia Barufaldi, além dos colaboradores Karla Romão, Thiago 
Furlan, Sheron Silva, Thais Manoel e Anderson Nogueira.

membros das Câmaras Técnicas de Proteção e Con-
servação dos Recursos Naturais e de Conservação 
e Uso da Água no Meio Rural (CT-RN e CT-Rural). 
Pela Agência das Bacias PCJ participaram os analis-
tas técnicos da Coordenação de Gestão, Leonardo 
Baumgratz e Marina Barbosa.
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26/09

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de 
lançamento do Atlas Esgotos

Lançamento do Atlas Esgotos

O lançamento do Atlas Esgotos: Despoluição de 
Bacias Hidrográficas, realizado pela ANA (Agência 
Nacional de Águas) em Brasília (DF) foi prestigia-
do por representantes das Bacias PCJ, entre eles o 
diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Ser-

28/09

Agência das Bacias PCJ participa de assinatura de  
contratos de R$ 415 mi em Campinas

Participação em assinatura de contratos

A diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, 
Sergio Razera, participou da assinatura de dois 
contratos de cerca de R$ 415 milhões no total que 
vão possibilitar o município de Campinas ficar ain-
da mais próximo de universalizar o saneamento 
básico com 100% de coleta, afastamento e trata-
mento de esgoto e 100% de distribuição de água 
tratada. Hoje, os índices são de 93,21% e 99,56%, 

gio Razera; presidente do Conselho Deliberativo da 
entidade, Paulo Tinel; vice-presidente do Comitês 
PCJ, Marco Antônio dos Santos; prefeito de Campi-
nas, Jonas Donizetti; e diretor-presidente da Sana-
sa, Arly de Lara Romêo.

respectivamente. Os recursos são provenientes 
do FGTS - Programa Saneamento para Todos, do 
Ministério das Cidades, financiados através da Cai-
xa Econômica Federal. A cerimônia foi na sede da 
Sanasa, com a presença do prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, e o diretor-presidente da Sanasa, 
Arly de Lara Romêo. As obras vão beneficiar 800 
mil habitantes.
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29/09

Com recursos da Cobrança PCJ Federal, Coden 
aprimora combate à perda de água em Nova Odessa

Coden apromora combate à perda d´água em Nova Odessa com investimento de cerca de R$ 2 milhôes

Com um investimento de cerca de R$ 2 milhões, - a 
maior parte financiada pela Cobrança PCJ Federal-, 
o município de Nova Odessa deverá reduzir de 29% 
para 19% o índice de perdas de água. O Centro de 
Controle Operacional foi inaugurado este mês pela 
Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova 
Odessa). A tecnologia, que na região só está dis-
ponível em Indaiatuba, permite um raio-x da rede 
de abastecimento, podendo ser controlada a pres-

são da água remotamente. Antes da inauguração, a 
engenheira Caroline Pavan, da Coden, apresentou 
para a equipe da Agência das Bacias PCJ, como o 
trabalho é realizado através do software Epanet. 
Participaram da reunião a diretora-técnica Patrícia 
Barufaldi, os coordenadores Elaine Campos(Proje-
tos) e Eduardo Léo (Sistema de Informações), e os 
colaboradores Karla Romão, Thais Manoel, Thiago 
Furlan, Diogo Pedrozo e Anderson Nogueira.’



Relatório 2017

76

Outubro
02/10

Diretorias da Agência das Bacias PCJ e 
Agevap se reúnem em Piracicaba

Reunião da Agência das Bacias PCJ e Agevap

Os diretores da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera 
(presidente), Patrícia Barufaldi (técnica) e Ivens de Oli-
veira (administrativo-financeiro) receberam os direto-
res da Agevap (Agência da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul) na sede da entidade, em Piracicaba. O grupo de 
Resende (RJ) veio para Piracicaba para participar da 
Oficina de Entidades Delegatárias, realizada nos dias 
3 e 4 de outubro.



Relatório 2017

77

03 e 04/10

Oficina reúne entidades delegatárias de todo o país no 
Museu da Água de Piracicaba

Oficina no Museu da Água de Piracicaba

Representantes de diversas entidades ligadas à gestão 
dos recursos hídricos no Brasil estiveram reunidos no 
Museu da Água de Piracicaba para uma oficina com 
as entidades delegatárias das funções de Agência de 
Bacia. O evento foi promovido pela ANA (Agência Na-

04/10

CT-MH se reúne em Americana para debater gestão 
dos recursos hídricos

Reunião do CT-MH em Americana

A 174ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 
Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ (CT-
-MH) foi realizada em Americana, na sede do Con-
sórcio PCJ, uma das entidades que são membros 
dessa “CT”. Na pauta do encontro, foram debatidos 

cional de Águas) e organizado pela Fundação Agência 
das Bacias PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). A 
abertura foi realizada pelo diretor-presidente da Agên-
cia das Bacias PCJ, Sergio Razera, e pelo prefeito de Pi-
racicaba, Barjas Negri, presidente dos Comitês PCJ.

vários assuntos relacionados à gestão da água. A 
coordenadora de Projetos da Agência das Bacias 
PCJ, Elaine Campos, e os analistas técnicos Thiago 
Furlan e Anderson Nogueira também participaram 
das atividades. 
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05/10
Agência das Bacias PCJ participa do Congresso ABES-Fenasam 2017

Congresso ABES-Fenasam 2017

A coordenadora de Projetos Elaine Franco de Cam-
pos e o analista ambiental Anderson Assis Nogueira 
representaram a Agência das Bacias PCJ no Con-
gresso ABES – FENASAN 2017. Elaine fez uma apre-
sentação sobre os resultados e perspectivas dos re-

05 e 06/10

Cenários Futuros para revisão do Plano das Bacias PCJ 
são debatidos em duas consultas públicas

Consultas públicas sobre cenários futuros

Duas consultas públicas sobre os Cenários Futuros para 
a revisão do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020 foram promo-
vidos pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ nos 
dias 5 e 6 de outubro, em Rio Claro e Bragança Paulista, 

cursos das Cobranças PCJ e um panorama de outras 
Agências de Bacias para o setor de Saneamento Bá-
sico, oriundos dos recursos financeiros arrecadados 
com as cobranças pelo uso da água nos Comitês de 
Bacias.

respectivamente. No total, cerca de 80 pessoas partici-
param das discussões. As apresentações foram feitas 
pelas equipes da Coordenação de Sistema de Informa-
ções da Agência das Bacias PCJ e do consórcio Profill-
-Rhama, responsável pela execução técnica da revisão.
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09/10

Agência das Bacias PCJ adere à campanha Outubro Rosa

Campanha do Outubro Rosa

A equipe da Agência das Bacias PCJ se vestiu de 
rosa e colocou o laço da campanha mundial Ou-
tubro Rosa, em apoio à iniciativa mundial que 

19/10

Oficina divulga metodologia de estudo do potencial 
subterrâneo em regiões industriais das Bacias PCJ

Oficina realizada por meio da CT-Indústria no Ciesp

Uma oficina foi realizada pela Agência das Bacias PCJ 
e Comitês PCJ, por meio das Câmaras Técnicas de Uso 
e Conservação da Água na Indústria (CT-Indústria) e de 
Águas Subterrâneas(CT-AS), no Ciesp, em Campinas, 
para divulgar a metodologia do “Estudo do Potencial 

destaca a importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama entre as mu-
lheres. 

Subterrâneo com enfoque em sete regiões industriais 
nas Bacias PCJ”. Pela Agência das Bacias PCJ, participa-
ram a diretora técnica, Patrícia Barufaldi, a coordenado-
ra de Projetos, Elaine Campos, e os analistas técnicos 
Anderson Nogueira e Thiago Furlan.
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19/10

GT-Acompanhamento analisa prognóstico do 
Plano das Bacias PCJ

Acompanhamento do Plano das Bacias PCJ

O relatório de prognóstico do Plano das Bacias PCJ 
(rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) 2010 a 2020 foi 
analisado durante a 4ª Reunião Ordinária do GT 
(Grupo de Trabalho) -Acompanhamento, na sede 

23 e 24/10

Agência e Comitês PCJ realizam consultas públicas sobre 
plano de ações do Plano das Bacias PCJ 2010-2020

Consultas públicas de ações do Plano das Bacias PCJ 2010-2020

da Agência das Bacias PCJ, em Piracicaba. Pela 
Agência das Bacias PCJ, participaram da atividade 
o coordenador de Sistema de Informações, Eduar-
do Léo, e o analista técnico, Diogo Pedrozo.

O Plano de Ações para a revisão 
do Plano das Bacias PCJ 2010 a 
2020 foi debatido em duas con-
sultas públicas, em Piracicaba e 
Bragança Paulista. Pela Agência 
das Bacias PCJ, participaram os 
diretores Sergio Razera (presi-
dente) e Patrícia Barufaldi (técni-
ca), coordenador de Sistema de 
Informações, Eduardo Léo, além 
do presidente do Conselho Deli-
berativo da entidade, Paulo Tinel, 
e outros colaboradores. 
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25/10

Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ participam de 
reunião do CRH em São Paulo

Reunião extraordinária do CRH em São Paulo

Representantes da Agência das Bacias PCJ e dos Comi-
tês PCJ participaram da Reunião Extraordinária do Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), no Palácio 
dos Bandeirantes, em São Paulo. O grupo foi formado 
pela diretora técnica da Agência das Bacias PCJ, Patrí-

26/10

Agência das Bacias PCJ participa de evento  
internacional em São Paulo

O diretor-presidente, Sergio Razera, representou a entidade em seminário internacional promovido pela CNI

cia Barufaldi; coordenador de Sistema de Informações, 
Eduardo Léo; analista técnico Diogo Bernardo Pedrozo; 
presidente do Conselho Deliberativo da Agência das 
Bacias PCJ, Paulo Tinel; e pelo secretário executivo ad-
junto dos Comitês PCJ, Sebastião Bosquilia.

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio 
Razera, participou de um seminário internacional sobre 
Infraestrutura Verde e o Potencial para a Gestão Eficaz 
dos Recursos Hídricos. O evento aconteceu na sede 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São 
Paulo. Além da CNI, o encontro foi realizado pelos Mi-
nistérios do Meio Ambiente do Brasil e da Alemanha e 
Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ).
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27/10

Atualização do Plano Diretor para Recomposição Florestal 
das Bacias PCJ reúne mais de 80 pessoas em Nova Odessa

Plano Diretor para Recomposição Florestal das Bacias PCJ

Mais de 80 pessoas participaram da 2ª reunião pú-
blica da atualização do Plano Diretor para Recom-
posição Florestal visando à conservação de água 
nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí. O evento foi realizado pela Agência das 

30/10

Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência 
das Bacias PCJ são reconduzidos aos cargos por aclamação

Recondução dos presidentes aos seus cargos

Bacias PCJ e Comitês PCJ no IZ (Instituto de Zoo-
tecnia do Estado de São Paulo), em Nova Odessa. 
Pela Agência das Bacias PCJ, participaram a diretora 
técnica Patrícia Barufaldi e todos os colaboradores 
da Coordenação de Gestão. 

O presidente do Conselho Deliberativo da Agência 
das Bacias PCJ, Paulo Tinel, e presidente do Conse-
lho Fiscal, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, foram 
reconduzidos para mais um mandado, de 2017 a 
2019. A decisão foi tomada por aclamação durante 
a 14ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
da Agência das Bacias PCJ, no Museu da Água, em 
Piracicaba. O vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo, Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi, também 
foi reeleito por aclamação. Além das eleições e 
posse, os conselheiros também aprovaram os no-
mes dos três diretores da Agência das Bacias PCJ 
para o mandato de 2017 a 2019. Na pauta ainda fo-
ram apresentados e debatidos o Plano de Trabalho 
e Proposta Orçamentária de 2018 da Agência das 
Bacias PCJ, entre outros assuntos.
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31/10

Limpeza da calha do Rio Atibainha é debatida em 
reunião da CT-MH

Reunião do CT-MH

A limpeza da calha do Rio Atibainha 
foi um dos assuntos tratados na 175ª 
Reunião Ordinária da Câmara Técni-
ca de Monitoramento Hidrológico 
dos Comitês PCJ (CT-MH), no Centro 
Educacional do DAE (Departamento 
de Água e Esgoto) de Americana. A 
coordenadora de Projetos da Agên-
cia das Bacias PCJ, Elaine Campos, 
fez uma apresentação sobre o as-
sunto, acompanhada dos analistas 
técnicos Thiago Penatti e Anderson 
Nogueira.
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Novembro
07 a 10/11

Comitês PCJ participa do XIX ENCOB com comitiva de 30 pessoas

Comitês PCJ participou do ENCOB 2017 com uma comitiva formada por 30 pessoas

Uma comitiva com 30 representantes dos Comitês 
PCJ e também da Agência das Bacias PCJ participou 
do XIX ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de Ba-
cias Hidrográficas). O evento reuniu, em Aracaju (SE), 
mais de 800 pessoas, entre representantes de co-
mitês de bacias, entidades ligadas à gestão hídrica, 
e técnicos. Um dos destaques foi a divulgação dos 
resultados da Ação Eco Cuencas, projeto que uniu 

profissionais da Comissão Europeia e da América La-
tina e que esteve focado, ao longo de três anos, em 
levantar dados, propor soluções e ações práticas para 
bacias hidrográficas no Brasil, Peru, Colômbia e Equa-
dor, diante das mudanças climáticas. No Brasil, a ação 
esteve baseada nas Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí) e contou com a parceria da Agência 
das Bacias PCJ.
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06 a 08/11

Agência das Bacias PCJ recebe inscrições de 19 
projetos de demanda espontânea

Recepção dos projetos

A Agência das Bacias PCJ recebeu, entre os dias 6 e 
8 de novembro, as inscrições de 19 projetos de de-
manda espontânea para captação de recursos das 
Cobranças PCJ e da Compensação Financeira dos ro-
yalties do setor hidrelétrico. A análise de pré-qualifica-
ção teve início em 9 de novembro, pela Coordenação 
de Projetos da Agência, e será concluída em 12 de ja-
neiro de 2018. São nove projetos na área de combate 
às perdas de água (Programa de Duração Continuada 
05) e outros 10 relacionados ao tratamento de esgo-
to (PDC03). O valor disponível para financiamento em 
2018 só será conhecido no final do processo. O orça-
mento total dos projetos é de R$ 43.563.219,17, sendo 
R$ 35.294.316,69 de repasses e outros R$ 8.268.902,48 
de contrapartida dos tomadores. 

10/11
GT-Mananciais debate minuta de nova deliberação dos Comitês PCJ

GT-Mananciais em Piracicaba

A minuta de deliberação que define cronograma e 
regras para seleção de propostas de Demanda Indu-
zida no âmbito da Política de Recuperação, Conserva-
ção e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ foi um 
dos assuntos da 17ª Reunião Ordinária GT-Mananciais, 
na sede da Semtre (Secretaria Municipal de Trabalho 

e Emprego), em Piracicaba. Essa seleção visa a contra-
tação por meio do PAP (Programa de Aplicação Plu-
rianual)-PCJ 2017-2020, com recursos da Cobranças 
PCJ Federal pelo uso da água. Pela Agência das Bacias 
PCJ participaram as analistas técnicas Marina Barbosa 
e Maria Eugenia Martins e a estagiária Bruna Juliani.
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13/11

Razera representa Comitês PCJ em workshop da Vigilância 
Sanitária de Piracicaba

Workshop sobre vigilância sanitária em Piracicaba

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Ser-
gio Razera, foi um dos palestrantes do Workshop 
Potabilidade da Água promovido pelo Grupo de Vi-
gilância Sanitária de Piracicaba, na FOP (Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba) / Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas). Razera representou os 
Comitês PCJ e falou sobre o “Panorama dos recur-

14/11

Relatório 2 do Plano Diretor para Recomposição Florestal é 
avaliado por grupo de acompanhamento

Reunião da revisão do Plano Florestal

sos hídricos nas Bacias PCJ). O objetivo do evento 
foi subsidiar as vigilâncias sanitárias municipais e os 
sistemas públicos de abastecimento de água para o 
processo de inspeção e licenciamento sanitário. O 
presidente do Conselho Fiscal da Agência das Bacias 
PCJ, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, também foi 
um dos palestrantes.

O grupo de acompanhamen-
to da revisão do Plano Diretor 
para Recomposição Florestal 
visando a conservação de água 
nas Bacias PCJ se reuniu para 
avaliar o relatório 2 do plano, 
elaborado pela Irrigart e de-
batido na 2ª Reunião Pública, 
em outubro. Pela Agência das 
Bacias PCJ participaram a dire-
tora técnica Patrícia Barufaldi e 
os analistas técnicos Leonardo 
Baumgratz, Maria Eugenia Mar-
tins e Marina Barbosa. 
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14/11
Agência das Bacias PCJ apresenta termo de referência para contratação 
de estudo sobre o uso dos recursos hídricos na Bacia do Corumbataí

Apresentação do termo de referência

A Agência das Bacias PCJ apresentou termo de refe-
rência que irá nortear a contratação de um estudo so-
bre o uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica 
do Rio Corumbataí. O estudo visa estabelecer cená-
rios e planejamento das alternativas de abastecimen-
to de água para os nove municípios que fazem parte 

17/11

Colaboradores da Agência das Bacias PCJ aderem à  
campanha “Novembro Azul”

Campanha do Novembro Azul

desta bacia: Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes, Co-
rumbataí, Cordeirópolis, Analândia, Ipeúna, Itirapina e 
Charqueada. Pela Agência das Bacias PCJ participa-
ram os diretores Sergio Razera (presidente) e Patrícia 
Barufaldi (técnica), a coordenadora de Projetos, Elaine 
Campos, e o analista técnico Thiago Penatti.

No Dia Mundial do Combate ao Câncer de Prósta-
ta, os colaboradores da Agência das Bacias PCJ se 
uniram em apoio à campanha “Novembro Azul”, de 

conscientização para prevenção desse tipo de cân-
cer, considerado o sexto mais frequente e o segundo 
mais mortal entre os homens. 
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17/11
Agência das Bacias PCJ se reúne com Cetesb visando ações no futuro 
reservatório de Duas Pontes

Reunião da Cetesb em Paulínia

Representantes da Agência das Bacias PCJ e do Con-
sórcio PCJ estiveram na Agência Ambiental da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) de 
Paulínia para dar início às discussões visando ações 
para mitigar possíveis problemas relacionados à emis-
são de fósforo e nitrogênio no futuro reservatório de 
Duas Pontes, no rio Camanducaia, em Amparo. O en-

21/11

Colaboradores da Agência das Bacias PCJ passam 
por capacitação em licitações

Curso de capacitação em licitações

contro aconteceu com o gerente da agência da Ce-
tesb, em Paulínia, Lucio Flávio Furtado, e a agente Ana 
Carolina Thomaziello. Pela Agência das Bacias PCJ par-
ticiparam os diretores Sergio Razera (presidente) e Pa-
trícia Barufaldi (técnica) e o coordenador de Sistema de 
Informações, Eduardo Léo. Pelo Consórcio PCJ esteve 
presente o secretário-executivo, Francisco Lahóz.

Parte dos colaboradores da 
Agência das Bacias PCJ fez o 
curso sobre “Processo Adminis-
trativo de Contratação”, com a 
especialista em Direito Ambien-
tal, Maria Luiza Machado Gran-
ziera, na sede da entidade, em 
Piracicaba. A abertura foi feita 
pelo diretor administrativo-fi-
nanceiro da Agência das Ba-
cias PCJ, Ivens de Oliveira, que 
ressaltou a importância dessa 
capacitação. A diretora técnica 
Patrícia Barufaldi também este-
ve presente.
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24/11
CT-PL aprova minuta de deliberação com cronograma e regras para 
seleção de áreas e projetos na Política de Mananciais dos Comitês PCJ

Reunião da CT-PL em Limeira

A minuta da deliberação que define cronograma e re-
gras para seleção de áreas e de propostas de deman-
da induzida no âmbito da Política de Recuperação, 
Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês 
PCJ foi um dos itens aprovados durante a 69ª Reunião 
Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento (CT-
-PL). O evento aconteceu no campus de Limeira da 
Faculdade de Tecnologia da Unicamp (Universidade 

27/11

Grupo de trabalho se reúne para debater “caso Sabesp”

Reunião sobre “Caso Sabesp”

Estadual de Campinas), com a participação de cerca 
de 80 pessoas. Pela Agência das Bacias PCJ partici-
param os diretores Sergio Razera (presidente), Patrícia 
Barufaldi (técnica) e Ivens de Oliveira (administrati-
vo-financeiro); os coordenadores Vanessa Longato 
(Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos), 
Elaine Campos (Projetos) e Eduardo Léo (Sistema de 
Informações), além de diversos colaboradores.

Os diretores da Agência das Bacias 
PCJ Sergio Razera (presidente) e Ivens 
de Oliveira (administrativo-financeiro) 
se reuniram com membros do Gru-
po de Trabalho formado por repre-
sentantes dos Comitês PCJ para de-
bater providências a serem tomadas 
em relação ao caso Sabesp, que está 
inadimplente em relação às Cobran-
ças PCJ Federal e paulista referentes 
ao ano de 2016. Também participa-
ram da reunião os colaboradores da 
Coordenação de Apoio ao Sistema de 
Gestão dos Recursos Hídricos, Juliana 
Prado e Rodolfo Bassani.
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28/11

Reunião trata sobre planejamento da CT-SAM para 2018

Reunião da CT-SAM

O diretor-presidente da Agências das Bacias PCJ, Ser-
gio Razera, e o coordenador de Sistema de Informa-
ções, Eduardo Léo, se reuniram com a coordenadora 
Adriana Correa e outros membros da Câmara Técnica 

30/11

Agência das Bacias PCJ participa de reunião na Agemcamp 
para debater despoluição de represa de Americana

Reunião na Agemcap em Salto Grande

O diretor-presidente da Agência das Ba-
cias PCJ, Sergio Razera, participou de uma 
reunião na sede da Agemcamp (Agência 
Metropolitana de Campinas) para deba-
ter sobre ações e projetos para despoluir 
a represa do Salto Grande, em Americana. 
Entre os participantes da reunião, estave 
o prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia, 
atual presidente do Conselho de Desenvol-
vimento Metropolitano da Região Metro-
politana de Campinas (RMC), e o presiden-
te do Conselho Deliberativo da Agência 
das Bacias PCJ, Paulo Tinel.

de Saúde Ambiental (CT-SAM). Na pauta, foi tratado 
o plano de trabalho da Câmara Técnica para 2018, 
especialmente ações relacionadas ao Plano de Segu-
rança da Água. 
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Dezembro
05/12

CT-SA se reúne na Agência das Bacias PCJ para analisar 
projetos de demanda espontânea

Reunião CT-SA

Reunião de trabalho do CRHi em São Pedro

Membros da Câmara Técnica de Sa-
neamento (CT-SA) se reuniram na 
sede da Agência das Bacias PCJ, em 
Piracicaba, para analisar os 19 proje-
tos de demanda espontânea inscritos 
para captação de recursos das Co-
branças PCJ (federal, paulista e mi-
neira) e da Compensação Financeira 
dos royalties do setor hidrelétrico. A 
atividade fez parte da 82ª Reunião Or-
dinária da CT-SA e foi acompanhada 
pelas analistas técnicas da Coordena-
ção de Projetos da Agência das Bacias 
PCJ, Aline Meneses e Thais Manoel. 

06 e 07/12

Agência das Bacias PCJ participa de reunião de trabalho do 
CRHi em São Pedro

Os diretores da Agência das Bacias PCJ, Sergio Ra-
zera (presidente) e Patrícia Barufaldi (técnica) e os 
analistas técnicos Diogo Pedrozo, Thais Manoel e 
Aline Meneses participaram da reunião de trabalho 
promovida pela Coordenadoria de Recursos Hídri-
cos do Estado de São Paulo (CRHi) com equipes das 

Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas (CBHs) e Agências de Bacias. O evento teve 
duração de dois dias e foi realizado em São Pedro. 
No segundo dia, Razera fez uma palestra para apre-
sentar os preparativos dos CBHs paulistas para o 8º 
Fórum Mundial da Água. 
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06 e 07/12

Agência das Bacias PCJ recebe visita técnica de nova 
equipe de auditoria da ANA

Visita técnica de equipe de auditoria da ANA

Dois representantes da nova equipe de auditoria 
da ANA (Agência Nacional de Águas) realizaram 
uma visita técnica à sede da Agência das Bacias 
PCJ, em Piracicaba. Na tarde do dia 6, o auditor-
-chefe da ANA, Eliomar Wesley Ayres da Fonseca 
Rios, fez uma apresentação para todos os colabo-
radores da Agência das Bacias PCJ sobre a nova 

07/12

Analista da Coordenação de Projetos representa  
Agência das Bacias PCJ em evento da Sanepar em Curitiba

Apresentação de Karla Romão em Curitiba

A analista técnica da Coordenação 
de Projetos, Karla Romão, represen-
tou a Fundação Agência das Bacias 
PCJ no Workshop Comitês de Ba-
cias e Saneamento, realizado pela 
Sanepar (Companhia de Sanea-
mento do Paraná), em Curitiba (PR). 
Karla fez uma apresentação sobre 
o papel da Agência e Comitês PCJ, 
a implantação do Plano de Bacias 
por meio de ações financiadas com 
recursos das Cobranças PCJ e da 
Compensação financeira/Royalties, 
além da situação do saneamento 
nas Bacias PCJ.

equipe e a nova linha de trabalho dos auditores, 
acompanhado do coordenador de auditorias João 
Carlos Gomes Ormond. No dia seguinte, eles apli-
caram, para a diretoria e coordenações, um ques-
tionário de avaliação sobre a estrutura de controles 
internos das agências delegatárias com função de 
agência de bacias.
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11 e 12/12

Plano de Implantação e Redesenho dos processos é  
apresentado pela FESPSP aos coordenadores e  
assessores da Agência das Bacias PCJ

Reunião com a FESPSP

Representantes da FESPSP (Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo) apresentaram Plano de 
Implantação e Redesenho dos processos no dia 11 de 
dezembro para os diretores, coordenadores e assessores 

12/12

2º Simpósio da CT-SA é realizado com o apoio da 
Agência das Bacias PCJ

20 Simpósio da CT-SA

A Câmara Técnica de Saneamento (CT-
-AS), coordenada pela professora Maria 
Aparecida Medeiros, realizou o 2º Simpó-
sio da Câmara Técnica de Saneamento 
dos Comitês PCJ (CT-SA), com o apoio da 
Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ. O 
evento aconteceu na Faculdade de Tec-
nologia da Unicamp, em Limeira, sob o 
tema “A Sustentabilidade nas Bacias Hi-
drográficas dos Rios PCJ (Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí): Redução de Perdas de 
Água e de Impactos nos Recursos Hídri-
cos”. O diretor-presidente da Agência das 
Bacias PCJ, Sergio Razera, participou da 
mesa de abertura. 

da Agência das Bacias PCJ. A reunião ocorreu na sede 
da entidade, em Piracicaba. No dia seguinte, a apresen-
tação foi feita para os demais colaboradores da Agência 
das Bacias PCJ, incluindo terceirizados e estagiários.
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13/12

Manual de Procedimentos é mais um passo para 
profissionalização da Agência das Bacias PCJ

Manual de Procedimentos

13/12

Diretores da Agência das Bacias PCJ se reúnem com 
prefeito de Monte Alegre do Sul

Encontro com prefeito de Monte Alegre do Sul

Representantes da Agência das 
Bacias PCJ e Consórcio PCJ se re-
uniram com o prefeito de Monte 
Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oli-
veira Cunha, para verificar a situação 
e demandas do município com re-
lação ao tratamento esgotos, entre 
outros assuntos, como o controle de 
perdas de água na rede de distribui-
ção e adequação ambiental. Além 
do prefeito e do diretor de Obras 
do município, arquiteto Sérgio Luiz 
Ferreira Barbosa, participaram do 
encontro os diretores da Agência 
das Bacias PCJ Sergio Razera (presi-
dente) e Patrícia Barufaldi (técnica), o 
analista da Coordenação de Sistema 
de Informações, Diogo Bernardo Pe-
drozo, e o secretário-executivo do 
Consórcio PCJ, Francisco Lahóz.

A Fundação Agência das Bacias 
PCJ lançou seu próprio Manual de 
Procedimentos Operacionais. O 
processo durou cerca de 11 meses, 
contou com a participação de to-
dos os colaboradores e foi realiza-
do através de um contrato com a 
FESPSP (Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo). “Foi 
uma das iniciativas para a profis-
sionalização da gestão da Agência 
das Bacias PCJ”, ressaltou o diretor 
administrativo e financeiro, Ivens 
de Oliveira.
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15/12

Plenária dos Comitês PCJ reúne cerca de 120 
pessoas em Nova Odessa

Plenária dos Comitês PCJ

15/12

Sanasa vai patrocinar o Espaço São Paulo no Fórum 
Mundial da Água

Encontro com prefeito de Monte Alegre do Sul

Cerca de 120 pessoas participaram da 20ª Reunião 
Ordinária dos Comitês PCJ, realizada no Instituto de 
Zootecnia, em Nova Odessa. Além da aprovação de 
importantes deliberações - duas delas referentes à 
Política de Recuperação, Conservação e Proteção dos 
Mananciais- a Agência das Bacias PCJ firmou acordo 
de cooperação técnica com o Daee (Departamento 

 A Sanasa Campinas vai patrocinar, com R$ 85 mil, o 
Espaço São Paulo no 8º Fórum Mundial da Água, que 
acontecerá entre 18 e 23 de março de 2018. O espaço, 
com 200 metros quadrados, ficará na Vila Cidadã (Está-
dio Nacional Mané Garrincha), e vai abrigar exposições 
dos 21 Comitês de Bacias Hidrográficas paulistas, além 
de um espaço para exposição da Sanasa. O acordo de 
patrocínio foi assinado pelos diretores presidentes Arly 
de Lara Romêo, da Sanasa, e Sergio Razera, da Agência 
das Bacias PCJ.

de Águas e Energia Elétrica) e a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) para aperfeiçoar 
monitoramento da qualidade da água. No evento, 
também foram assinados oito contratos para obras 
de saneamento, com cerca de R$ 14,3 milhões de re-
passes da Cobrança PCJ Federal e contrapartidas dos 
tomadores.
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Planejar, estudar possibilidades, encontrar as melho-
res soluções e realizar. Tratam-se de ações que se fi-
zeram muito presentes em 2017, e, agora, terminado 
o ano, pode-se comprovar a eficácia de um trabalho 
bem feito, realizado em equipe, com um objetivo 
muito claro: preservar os recursos hídricos para que 
ele esteja disponível por muitos e muitos anos aos 
habitantes da região que abrange as Bacias PCJ.

O ano que se encerra foi um período de consolidação 
do trabalho da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês 
PCJ no que tange ao gerenciamento e preservação da 
água sob diferentes aspectos. Os projetos encabeça-
dos pela Agência e Comitês ganharam palcos diferen-
tes, no Brasil e no exterior; companheiros de cidades 
de nossa região, bem como de Brasília, cidades dos 
estados do sul e até mesmo países como França, Suí-
ça, nações da América Central e Chile, puderam saber 
mais sobre as ações que têm tornado nosso trabalho 
referência na gestão e cobrança de recursos hídricos. 
Claro que, nessas idas e vindas, também aprendemos 
muito, absorvendo práticas que, sem dúvidas, podem 
agregar muito valor à nossa realidade.

Também foi um ano que marcou a conclusão da Ação 
Eco Cuencas, que reuniu diferentes nações sul-ameri-
canas, mais representantes da União Europeia, com o 
objetivo de compreender realidades distintas, traçar 
planos, formas e gestão e preservação dos recursos 
hídricos de modo integrado, sobretudo, vislumbran-
do os desafios impostos pelas mudanças climáticas. A 
Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ participaram 

ativamente desse processo representado nossa Bacia 
e o Brasil, e os frutos, certamente, logo serão notados.

Este último ano foi, por fim, um ano de mudanças – e 
mudanças sempre trazem novos ares. A Agência das 
Bacias PCJ e os Comitês PCJ promoveram eleições 
para renovação e/ou manutenção de seus quadros 
diretivos, ao mesmo tempo em que as engrenagens 
para uma comunicação mais profissionalizada e uni-
ficada foram colocadas em movimento através da 
aprovação e início da implantação de um Plano de 
Mídia. Além disso, novos recursos foram conquista-
dos e destinados a cidades das Bacias PCJ, os quais 
serão aplicados na otimização ou construção de so-
luções para melhoria da captação e tratamento de 
esgoto, diminuição de perdas e gerenciamento dos 
recursos hídricos.

Usando a tecnologia a nosso favor, também foi apri-
morado o sistema de controle e previsão de precipi-
tações pluviométricas, permitindo antever e minimi-
zar danos de estiagens e/ou excesso de chuvas.

Ainda no tocante ao controle do abastecimento e 
gestão com base preventiva, outra importante con-
quista foi a renovação da outorga do Sistema Can-
tareira. Uma das novidades da nova outorga são as 
diversas faixas de operação, conforme a disponibili-
dade hídrica. Além disso, há garantia de vazão de 10 
m³/s para as Bacias PCJ no período seco, e 12 m³/s no 
período úmido, e uma série de condicionantes que a 
Sabesp terá que cumprir pelo prazo de 10 anos.

Conclusão

Desafios, metas e soluções: 2017 
foi um ano de realizações
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E o futuro?
Bem, você pode dizer que “O futuro a Deus pertence”. 
De fato, é uma verdade. Mas também é verdade a ou-
tra máxima, que diz: “Deus ajuda, quem cedo madru-
ga”. Por isso, a Agência das Bacias PCJ e os Comitês 
PCJ enxergam muito trabalho para este ano que se 
inicia, sempre com foco em detectar de modo mais 
assertivo os problemas presentes, analisar soluções, 
implantar técnicas e antever resultados.

Como nossos parceiros nos ensinam todos os dias, so-
mente com gestão, cuidado e zelo, poderemos asse-
gurar que a água, este bem fundamental à vida, nunca 
falte. E é com esse foco que trabalhamos todos os dias 
– não somente para analisar cenários, mas, principal-
mente, para apresentar resultados práticos e efetivos à 
sociedade. Teremos um papel fundamental no princi-

pal evento sobre recursos hídricos do mundo, o Fórum 
Mundial da Água, que acontecerá em março, em Brasília. 
Será a oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e os 
resultados que acumulamos ao longo de nossa história 
- resultados, estes, que não seriam possíveis que conse-
guir sem a união e colaboração de todos: colaboradores 
da Agência das Bacias PCJ, membros dos Comitês, das 
Câmaras Técnicas e da sociedade civil. 

Foi realmente gratificante notar a crescente participa-
ção e o interesse no tema “água”. Certamente, 2018 
mostrará novos indicadores de sucesso, e, também, 
de novas metas a serem cumpridas - as quais abra-
çaremos com profissionalismo e amor pelo que sa-
bemos fazer de melhor: zelar pelos nossos recursos 
naturais e hídricos, para que eles não faltem. 



SOMOS

PCJ
Comitês e Agência


