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Aos catorze dias de março de dois mil e dezassete, às nove horas, na sala de reuniões do 
Gabinete do Prefeito do Município de Indaiatuba, sito a Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, dois mil e oitocentos, Indaiatuba, SP, conforme convocação, se 
reuniram os Prefeitos dos Municípios de Indaiatuba, Sr. Nilson Alcides Gaspar, Presidente 
do Consórcio, de Salto, Sr. José Geraldo Garcia, de Itu, Sr. Guilherme dos Reis Gazolla, 
neste ato representado pelo Sr. José Geraldo Munhoz Júnior, de Cabreúva, Sr. Henrique 
Martin, neste ato representado pela Sra. Andrea Manami Yoshikawa e demais presentes, 
consoante consta da lista de presença, registrada às fls. 36 e 36v., do livro próprio, cuja 
cópia se encontra em anexo. Teve início a reunião com a palavra do Presidente do 
CONIRPI, que agradeceu a presença de todos e destacou a necessidade da convocação 
desta reunião, conforme itens registrados na ata da Assembleia Geral Ordinária, a 
saber: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Apresentação do orçamento da obra da 
barragem; 3. Apresentação do andamento das desapropriações; 4. Informes sobre a 
contratação do licenciamento ambiental; e, 5. Outros informes. O presidente colocou em 
discussão e votação o nome do Dr. Fabrício Alessandro Barbosa, para secretariar 
especialmente esta assembleia. Dando início ao cumprimento da pauta, sobre o item um, 
foi dispensada a leitura da ata da assembleia anterior, que foi aprovada por unanimidade. 
Passando ao item dois da pauta, que trata da apresentação do orçamento da obra da 
barragem, a Superintendente do Consórcio informa que entregou a todos os presentes 
dois cronogramas que passam a fazer parte desta ata e explicou a situação atual e futura 
da barragem. Informou ainda que a obra será dividida em dois grupos, um com o 
barramento, a captação e adução e a escada de peixes e em segundo momento, o dique 
e as estradas de acesso. Informa ainda que as licitações somente poderão ocorrer após a 
realização das desapropriações. Quanto ao item três, apresentação do andamento das 
desapropriações, o Dr. Fabrício Alessandro Barbosa informa que vai realizar deposito 
judicial para a realização das pericias necessárias. Sobre as desapropriações de Salto, o 
Prefeito de Salto vai tentar estabelecer acordo amigável sobre estas terras e em Itu existe 
a necessidade de reavaliar o valor da Fazenda Piray no judiciário com posterior depósito 
e emissão na posse. Sobre o item quatro, que trata das informes sobre a contratação do 
licenciamento ambiental, informa a Superintendente que está orçando os serviços de 
licenciamento ambiental e de consultoria para cuidar do IPHAN e CONDEPHAT com 
empresas e apresentará os orçamentos na próxima assembléia. Sobre o item cinco, a 
Superintende solicita autorização para a abertura de um caixa de pronto pagamento no 
valor de R$ 500,00, sob administração da Sra. Jane Emiko Wagner e responsabilidade de 



 

gestão da própria Superintendente. A solicitação foi colocada em votação pelo Presidente 
e foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais interessados em se manifestar, o 
Presidente do Consórcio marcou a próxima reunião para o dia onze de abril de dois mil e 
dezassete, às nove horas da manhã, no Museu da Água em Indaiatuba. Assim, deu-se 
por encerrada a reunião e para constar, foi lavrada a presente Ata. 
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