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Ata de 2a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí
24/07/2019.

Aos vinte quatro dias de julho de dois mil e dezenove, às 10:00 (dez) horas, no Gabinete do Prefeito
de Indaiatuba, situado Avenida EngO Fabio Roberto Barnabé, n.? 2.800, Jardim Esplanada em
Indaiatuba-SP, conforme convocação constante do Capitulo X, art. 19, do Estatuto, se reuniram o
Prefeito da Estância Turística de Salto, Sr. José Geraldo Garcia, Presidente do Consórcio; Prefeito
do Município de Indaiatuba, Sr. Nilson Alcides Gaspar, Vice Presidente do Consórcio; o Prefeito da
Estância Turística de Itu, Sr.Guilherme Gazolla, neste ato representado pelo Sr. Vicent Menu,
Superintendente da CIS Companhia Ituana de Saneamento; o Prefeito do Município de Cabreúva,
Sr. Henrique Martin, representado pela Sra. Rosimeire Rabelo Santos Timporim, Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Cabreúva, registra-se por documento, que faz parte desta Ata,
presentes os Vereadores Álvaro Pacheco de Salto, e o Vereador Arnaldo Zicatti de Cabreúva,
demais presentes consoante consta da lista de presença, registrada às fls. 48 e 48 verso, do livro
próprio, cuja cópia se encontra em anexo. A reunião teve início com a palavra da Superintendente
do CONIRPI, Vanessa Cristina do Carmo Kuhl, 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. Utilização do Superavit 2018
para o Exercicio 2019; 3. Explanação do resultado da reunião com o Ministro do
Desenvolvimento Regional e situação do Termo de Compromisso; 4. Detalhamento do
projeto executivo em duas etapas; 5. Atualização do andamento do processo de
licenciamento ambiental; 6 Situação dos processos de desapropriação; 7. Disponibilidade
de areas para compensação ambiental; 8 Outros assuntos. A Superintendente previamente
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, a Superintendente Vanessa manifestou-se quanto ao item um, foi
dispensada a leitura da ata da assembleia anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.
Passando ao item dois da pauta, colocou-se em votação a aprovação da utilização de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) do Superavit 2018 para o exercício 2019, restando ainda
um saldo de R$ 548.282,05 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinco
centavos), sendo que o valor a ser utilizado será destinado da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) para a renovação do contrato do CECAM, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para custas com
processos de desapropriação, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento de
benfeitorias das desapropriações, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para passagens aereas, R$
545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) para pagamento da compensação ambiental
referente ao processo de licenciamento ambiental, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para despesas
diversas, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para consultoria e acompanhamento e R$ 10.000,00
para registro de ATA's, e não ocorrendo indagações dos presentes, foi posto em discussão e
aprovado por unamidade a utilização do Superavit 2018 para exercicio 2019; Prosseguindo
com o item 3 da pauta a Superintendente do Consorcio inciou as explanações do resultado da
reunião com o Ministro do Desenvilvimento Regional e situação do termo de compromisso, onde o
Presidente e o Vice Presidente do Conirpi relataram os assuntos tratados nas reuniões em Brasília,
com Técnicos, Secretário e Ministro do Desenvolvimento Regional, como a situação do
licenciamento ambiental, desapropriações, projeto de execução em duas etapas e complementação
de verba para execução do empreendimento de forma integral, o presidente frizou os esforços dos
representantes do CONIRPI para assegurar a utilização dos recursos financeiros já existentes, já
passando ao item 4 da pauta, a Superintendente informou que o Detalhamento do Projeto Executivo
em 2 etapas havia sido entregue pela empresa contratada, e já esta em análise com os técnicos do
SAAE de Indaiatuba, e ainda, o material será transmitido pera os técnicos dos demais Municípios
integrantes do Consorcio para análise, dando continuidade a pauta sobre o item 5, foi feita
atualização do andamento do processo de licenciamento ambiental sendo que a equipe técnica do
CONIRPI aguarda o agendamento de reunião com a CETESB, para definição da proposta de
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modelagem hidráulica e valor definitivo da taxa de compensação ambiental, ainda, informou que a
proposta de paisagismo protocolada junto ao CONDEPHAA T já foi analisada pelos técnicos e está
nos tramites finais de aprovação, a Sra Rosimeire complementou que as obras da ETE Jacaré já
foram licitadas, e se tudo correr bem, dentro de 30 dias será emitida a Ordem de Serviço e ainda,
informou que foi assinado um TAC para execução de emissário de esgoto para a ETE, favorecendo
assim o cenário do futuro reservatório, prosseguindo com o item 6, manifestou o Dr Fabricio
Alessandro Barbosa sobre os andamentos dos processos de desapropriação, aduzindo que já foram
ajuizadas as 03 (três) desaproprições que remanesciam, Fazenda Pedra Branca, matricula 18127,
o Sitio Pedra Branca, Transcrição n.? 51, e o Sitio Pedra Branca - Bergaminis, matricula 56830,
sendo que as ações estão em fase inicial, no momento de realização de pericia prévia para os fins
de imissão na posse. Sendo que em relação a Fazenda Pedra Branca, já houve conclusão do laudo
o qual foi impugnado, já em relação as outras duas areas, Sitio Pedra Branca trancrição n.? 51 e o
Sitio Pedra Branca-Bergaminis-matricula 56830, temos que os laudos ainda não foram iniciados,
havendo apenas a nomeação do peritos judicais já intimados a apresentarem a estimativa de seus
honorários. Prosseguindo ao item 7 da pauta, foi demonstrado pela Superintendente a quantidade
de areas necessárias para reflorestamento para atendimento a compensação ambiental, onde a
APP do empreendimento será insuficiente, pediu o apoio dos integrantes do Consorcio para
identificação de áreas potencias para reflorestamento, ainda falou sobre a articulação junto a APA
Pedregulho para encontrar mais areas, e por fim quanto ao item 8, Outros Assuntos, a
Superintendente informou que o Vice Presidente do CONIRPI será mantido como representante
junto a Receita Federal, colocou para aprovação o novo valor da compensação ambiental de R$
544.834,55, (quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos) que foi aprovado por unanimidade, explanou ainda aos presentes da necessidade
de tranferência de alguns bens móveis do CONIRPI para as dependencias do SAAE de Indaiatuba,
a facilitar o operacional, visto que corpo tecnico do Consorcio é composto por servidores do SAAE
de Indaiatuba, sendo os objetos, moveis como computadores, mesas, cadeiras e impressoras, etc,
e que já havia comunicado e solicitado autorização do Presidente do Conirpi através de memorando
próprio, porém entendeu por bem a Superintendente de expor tal assunto na presente Assembleia
para que haja conhecimento e concordancia de todos integrantes do Conirpi, ainda foi aprovado a
elaboração de um aditamento aos contratos de rateio vigente com o mecanismo para cobrança de
juros e multa para as parcelas pagas em atraso e por fim, foi apresentado o resumo dos contratos
de prestação de serviço vigentes. O Prefeito de Salto, Jose Geraldo Garcia que registrou sua
satisfação em verificar a dedicação e compromisso da equipe com o bom andamento do Consórcio;
Aderiu aos agradecimentos o I. Vereador Arnaldo Zicatti de Cabreúva e Álvaro Pacheco de Salto
agradecendo a dedicação de todos; Também agradeceu a dedicação e empenho de todos o Sr.
Francisco Mosquini, o face a evolução dos trabalhos; Retomou a palavra a Superintendente
agradecendo a todos consignado que a próxima reunião será oportunamente agendada. Não
havendo mais interessados em se manifestar, o Presidente do Consórcio deu por encerrada a
reunião, agradeceu o empenho de todos e para constar, foi lavrada a presente Ata.

José Geraldo Garcia
Presidente do Consórcio e Prefeito da Estancia Turística de Salto
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Vicent Robert Roland Menu
Superintendente da CIS Itu

Representando Guilherme dos Reis Gazolla, Prefeito da Estância Turística de Itu
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Vanessa Cristina d Carmo Kühl

Consórcio
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