
 

Ata de 5ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
24/05/2017 

 
Aos vinte e quatro dias de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, no Museu da 
Água de Indaiatuba, situado na Rua do Museu, 205, Indaiatuba, SP, conforme 
convocação constante do art. 19, do Estatuto, se reuniram o Prefeito do Município de 
Indaiatuba, Sr. Nilson Alcides Gaspar, Presidente do Consórcio; o Prefeito da Estância 
Turística de Salto, Sr. José Geraldo Garcia; o Prefeito da Estância Turística de Itu, Sr. 
Guilherme dos Reis Gazolla e o Prefeito do Município de Cabreúva, Sr. Henrique Martin, 
neste ato representado pela Sra. Rosimeire Rabelo Santos Timporim e demais presentes, 
consoante consta da lista de presença, registrada às fls. 38v e 39, do livro próprio, cuja 
cópia se encontra em anexo. A reunião teve início 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. Informações sobre a reunião em 
Brasília no Ministério do Planejamento, para solicitar o empenho dos valores da emenda 
parlamentar da bancada paulista; 3. Informações sobre as desapropriações; 4. 
Contratação dos serviços do sistema informatizado da contabilidade; 5. Informações 
sobre a contratação dos estudos para o CONDEPHAT e IPHAN; e, 6. Outros assuntos. O 
presidente colocou em discussão e votação o nome do Dr. Fabrício Alessandro Barbosa, 
para secretariar especialmente esta assembleia tendo sido aprovado por unanimidade. 
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 das informações sobre a reunião em Brasília no Ministério do 
Planejamento, para solicitar o empenho dos valores da emenda parlamentar da bancada 
paulista, estiveram presentes à reunião os prefeitos de Indaiatuba e Salto e os prefeitos 
entendem que o momento era delicado para tratar da questão e não voltaram com 
informações que pudessem inovar o andamento do processo já relatado em assembleias 
anteriores. Quanto ao item três que trata das informações sobre as desapropriações o Dr. 
Fabrício Alessandro Barbosa comentou que sobre as propriedades de Itu, estão sendo 
mantidas as diligencias rotineiras com o judiciário para a concessão da imissão na posse 
dos terrenos ainda não apreciados até o momento, sobre as glebas de Salto, foram feitos 
os laudos periciais que serão analisados e contestados caso seja necessário. Aponta 
ainda que até o final do exercício estas questões serão sanadas. Sobre o item quatro que 
cuida da contratação dos serviços do sistema informatizado da contabilidade a 
Superintendente, Vanessa Cristina do Carmo Kühl está verificando a possibilidade de 
substituição da empresa prestadora de serviços. Quanto ao item cinco que trata das 



 

informações sobre a contratação dos estudos para o CONDEPHAT e IPHAN a 
Superintendente, Vanessa Cristina do Carmo Kühl comentou que as contratações estão 
sendo realizadas. Finalmente, sobre o item seis que trata dos demais assuntos a 
Superintendente, Vanessa Cristina do Carmo Kühl comentou sobre a possibilidade de 
modificar o valor do contrato de rateio de R$ 0,04 a cada ano, o assunto foi colocado em 
discussão e a representante do Prefeito de Cabreúva pediu um tempo para consultar o 
prefeito. Consignou-se que cada prefeitura receberá um comunicado com estas 
informações para posterior aceite. A projeção da retificação foi aprovada por unanimidade 
com solicitação de respectiva inclusão dos valores de rateio no PPA de cada Município. 
Em conjunto, os prefeitos presentes consignaram que as reuniões serão mais espaçadas 
caso haja existência de demanda. Fica agendada para 9 de agosto de 2017, às 9:00 a 
próxima reunião no Museu da Água em Indaiatuba. Não havendo mais interessados em 
se manifestar, o Presidente do Consórcio deu por encerrada a reunião e para constar, foi 
lavrada a presente Ata. 
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