
  
 

 

 

PORTARIA Nº 11/2021 
 

SERGIO RAZERA, eleito para o biênio 2019-2021 como Diretor-Presidente da 
Fundação Agência das Bacias PCJ pela 16ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada em 11 de outubro de 2019, no uso de suas regulares 
atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, e 
aprovado pela Deliberação Comitês PCJ nº 325/19, de 26 de julho de 2019; 

 
Considerando a importância de se implementar a política de gestão 

documental nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, visando à 
elaboração e à aplicação de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de 
Documentos, em conformidade com as disposições da Constituição Federal art. 216, § 
2º, dos Decretos nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, nº 29.838, de 18 de abril de 
1989, nº 48.897, de 27 de agosto de 2004; 

 
Considerando a importância de identificar e elaborar a tabela de documentos, 

dados e informações sigilosas e pessoais, condição preponderante para assegurar o 
acesso à informação, em conformidade com as disposições do Decreto nº 58.052, de 
16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal de nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, que regula o acesso à informação e define procedimentos a serem 
observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e pelas 
entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a 
realização de atividades de interesse público; 

 
Considerando a Portaria 10/2021, que instituiu a Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso – CADA e deu outras providências, 
 

 
RESOLVE 

 
Art. 1° - Nomear a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, 
designando os seguintes funcionários, sob a coordenação do primeiro: Patrícia Gobet 
de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica; Eduardo Cury, Coordenador Administrativo; 
Eduardo Cuoco Léo, Coordenador de Sistemas de Informação; Leonardo Lucas 
Baumgratz, Analista Técnico e Everton Campos Quiararia, Assessor de Comunicação 
e os suplentes Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro; Laïs Maria 
Spinelli, Analista Administrativo; Fábio de Faria Coca, Auxiliar Técnico; Kátia Rossi 
Gotardi Piccin, Coordenadora de Gestão e Vanessa Cristina Bortolazzo Longatto, 
Coordenadora de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.  

 
Piracicaba, 20 de abril de 2021. 

 
 
 

(assinado digitalmente) 
SERGIO RAZERA 
Diretor-Presidente 
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