
 
 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
23/03/2016 

  
 
Aos 23 de março de 2016 às 9:30 horas, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito da Estância 
Turística de Itu, sito a Avenida Itu Quatrocentos Anos, 111, Itu, SP, conforme convocação expedida 
aos prefeitos e devidamente publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 16/03/2016, se 
reuniram os Prefeitos dos Municípios de Cabreúva, Presidente do CONIRPI, Sr. Henrique Martin, 
neste ato representado pela Sra. Rosemeire Rabelo Santos Timporim, Secretária Municipal do 
Meio Ambiente; de Itu, Sr. Antonio Luiz Carvalho Gomes - Tuíze; de Salto, Sr. Juvenil Cirelli, neste 
ato representado pelo Sr. Paulo Takeyama e de Indaiatuba, Sr. Reinaldo Nogueira, neste ato 
representado pelo Sr. José Antonio Rolim de Souza, engenheiro do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Indaiatuba, bem como o Superintendente do CONIRPI, Sr. Maurício Geraldo da Silva 
Dantas e demais presentes, consoante consta da lista de presença, registrada às fls. 31v., do livro 
próprio, cuja cópia se encontra em  anexo. Teve início a reunião com a palavra do 
Superintendente Mauricio Geraldo da Silva Dantas, que agradeceu a presença, de todos e de 
pronto solicitou a aprovação da ata da reunião anterior de 29.01.2016, cuja leitura foi dispensada, 
sendo  aprovada  por unanimidade, ato contínuo, destacou a necessidade da convocação desta 
reunião, conforme itens registrados na pauta, a saber: 1. Deliberação e aprovação das contas de 
2015. A representante do presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão e 
votação o nome do Dr. Gianpaulo Baptista para secretariar especialmente esta assembléia, tendo 
sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo e dando início ao único item contido na pauta que 
trata da deliberação e aprovação das contas do exercício de 2015, as quais foram aprovadas pelo 
Conselho Fiscal em 24.02.2016, foi feita a exposição das receitas e das despesas em especial 
dando ênfase aos projetos desenvolvidos na AGO de 29.01.2016 e todos os prefeitos receberam 
um caderno com a apresentação das contas do exercício em janeiro deste ano. Foi informado que 
as contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal conforme Ata de Reunião realizada no dia 24 de 
fevereiro de 2016, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em continuidade, o 
Superintendente do Consórcio, solicitou, com base no artigo 19 do Estatuto Social do CONIRPI, 
que reza que “a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada por no mínimo 1/5 (um 
quinto) de seus membros”, o início de nova Assembleia Geral Extraordinária logo após o término 
desta Assembleia Geral Extraordinária para tratar da transposição de verbas no orçamento do 
CONIRPI, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 



Ato contínuo o Superintendente do Consórcio informou uma vez mais que conforme registo da 
Assembleia Gral Ordinária de 29.01.16, foi autorizada a contratação da FIPE ou outra consultoria 
economico-financeira para realização de estudo de fluxo de caixa do empreendimento, com 
estudos de possibilidade de PPP ou financiamento junto a bancos públicos, para analise, 
destacando-se a necessidade de  buscar outras alternativas e formas de financiamento junto ao 
Ministério das Cidades e Governo do Estado de São Paulo (Desenvolve São Paulo). Assim, reitera-
se a necessidade de consulta das informações financeiras dos municípios para passar ao bancos 
públicos dentro do prazo de 15 dias em face das pesquisas de viabilidade de financiamento para o 
reservatório do Pirai. Não havendo mais interessados em se manifestar, deu por encerrada a 
reunião e para constar, foi lavrada a presente Ata. 
 
 

Sra. Rosemeire Rabelo Santos Timporim 
Secretária Municipal do Meio Ambiente 

Representando o Presidente 
 
 
 

Maurício Geraldo da Silva Dantas 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 


