
Ata de Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
29/01/2016 

Aos 29 de janeiro de 2016 às 9:30 horas na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito da Estância 
Turística de ltu, sito a Avenida Itu Quatrocentos Anos, 111, ltu, SP, conforme convocação expedida 
aos prefeitos e devidamente publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 21/06/2016, se 
reuniram os Prefeitos dos Municípios de Cabreúva, Presidente do CONIRPI, Sr. Henrique Martin; 
de Itu, Sr. Antonio Luiz Carvalho Gomes - Tuíze; de Salto, Sr. Juvenil Cirelli e de Indaiatuba, Sr. 
Reinaldo Nogueira, bem como o Superintendente do CONIRPI, Sr. Maurício Geraldo da Silva 
Dantas e demais presentes, consoante consta da lista de presença, registrada às fls. 30v. e 31, 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 
destacou a necessidade da convocação desta reunião, conforme itens registrados na pauta, a 
saber: 1. Aprovação da ATA da reunião anterior realizada em 18/12/2015; 2. Providências 
adoradas em face das decisões proferidas pelo TCE nos processos de prestação de contas do 
CONIRPI de 2006 e 2007. 3. Relatório sobre situação dos demais exercícios; 4. Projeto Executivo 
- Necessidade de complementação de verbas para conclusão; 5. Possibilidade de PPP e risco das 
dotações OGU/PAC; necessidade de proposta do próprio CONIRPI; 6. Deliberação e aprovação 
das contas de 2015; 7. Aprovação do orçamento para o exercício 2.016 "ad referendum"; 
8. Definição do valor do Contrato de Rateio para o exercício de 2.016 "ad referendum"; 
9. Eleição do presidente e Vice-Presidente do CONIRPI, exercício de 2016 e preenchimento de 
cargos; 10. Posse do novo Presidente e Vice-Presidente do CONIRPI; 11. Outros Informes. O 
presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão e votação o nome da Ora. 
Claudia Rattes La Terza Baptista para secretariar especialmente esta assembléia, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo e dando início aos itens contidos na pauta, foi 
dispensada a leitura da Ata da Assembleia anterior, que foi APROVADA por unanimidade. 
Passando ao item 2 da pauta, a Dra. Claudia Rattes La Terza Baptista explanou sobre as 
providências adotadas em face das decisões proferidas pelo TCE/SP, nos processos de prestação 
de contas do CONIRPI de 2006 e 2007. Esclareceu que foram protocoladas duas ações, junto ao 
TCE/SP, buscando a revisão das decisões proferidas nos exercícios de 2006 e 2007. Esclareceu que, 
com exceção dessas duas contas, todas as demais, já analisadas, foram julgadas regulares ..•• i 
Esclareceu que a falha apontada tem relação com aspectos contábeis e que a partir dI''\) 
transformação do CONIRPI em Consórcio Público, tais falhas não mais se repetiram; finalizou 
expondo um breve relatório sobre a situação dos demais exercícios, conforme item 3 da pauta. v1 
Todos cientes, e não havendo questionamentos, passou-se ao item 4 da pauta. Em relação ao 
projeto executivo, o Superintendente esclareceu que a empresa contr da requereu aditamento 
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do ajuste, em face da necessidade de utilização de um número maior de horas técnicas do que o 
previsto no contrato. Esclareceu ainda, que foi feita visita ao Ministerio das Cidades em janeiro, 
cujos técnicos orientaram a fazer alterações no cronograma de desembolso, para possibilitar o 
pagamento desse aditamento via contrato da CEF, não sendo, em princípio, necessário utilizar 
verbas próprias do CONIRPI para tal finalidade. Em seguida, foi solicitado pelo Superintendente 
que o item 5 da pauta ficasse para discutir por último. Passando ao item 6, foram apresentadas a 
Assembléia as prestações de contas. Cada prefeito recebeu uma pasta contendo o relatório de 
atividades desenvolvidas pelo CONIRPI em 2015, relação das despesas do exercício, saldos e 
resultados obtidos, aspectos financeiros; foram feitas explicações pelos técnicos; não houve 
deliberação em face da necessidade de aguardar a aprovação pelo Conselho Fiscal, que deverá se 
reunir no próximo mês. Passando ao item 7 da pauta, para 2016, por decisão da Assembleia, "ad 
referendum", pois foi assinado Ato do Presidente do CONIRPI em agosto de 2.015, foi aprovado o 
orçamento, nos termos das planilhas anexas, considerando a receita total de R$ 48.007.640,59 
(quarenta e oito milhões, sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) e a 
despesa de R$ 48.007.640,59, (quarenta e oito milhões, sete mil, seiscentos e quarenta reais e 
cinquenta e nove centavos), verbas próprias e convênio PAC. Passando ao item 8, foram mantidos 
os valores de contribuições para manutenção, a serem repassadas por meio de contratos de rateio 
em R$ 0,09 por habitante/mês, considerando os dados do IBGE de 2010; desta forma, os valores a 
serem repassados pelos Municípios serão: Cabreúva - R$ 44.932,32 (quarenta e quatro mil, 
novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) (população - 41.604 hab); Indaiatuba - R$ 
217.748,28 (duzentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito 
centavos) (população - 201.619 hab); Itu - R$ 166.478,76 (cento e sessenta e seis mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) (população - 154.147 hab) e Salto 
R$ 113.957,28 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito 
centavos) (população - 105.516 hab). Ficou consolidado que não haverá rateio "extraordinário" 
para fins de desapropriação como discutido em 2.014 e 2.015. Passando para o item 9, foi 
realizada a eleição do presidente do CONIRPI para o exercício de 2016 e preenchimento de cargos. 
Por aclamação foram eleitos para o mandato de 2016, para presidente o Prefeito do Município 
de Cabreúva, Sr. Henrique Martin, e para Vice-Presidente o Prefeito do Município de Itu, Sr. 
Antonio Luiz Carvalho Gomes - Tuíze. Pelo presidente eleito, nos termos do artigo 26 do 
Estatuto, foram indicados o Tesoureiro, Sr. Renato Martins de Oliveira; como Superintendente, 
o Sr. Mauricio Geraldo da Silva Dantas; como Diretora Administrativa, a Sra. Cristina MaChadO,\{ 
como Diretor Financeiro o Sr. Nilson Alcides Gaspar e como Diretor Operacional, a Sra. Vanessa 
C.C. Kühl, O Controle Interno será exercido pelo senhor Sr. Alexandre Benedetti, servidor 
público de Itu. Os nomes foram aceitos por todos os prefeitos e os indicados, todos aceitaram a 
nomeação. Em seguida, em cumprimento ao item 10 da pauta foi dada posse ao presidente, vice 
presidente e aos demais integrantes da diretoria. Retornando ao item 5 da pa a, foi feita 
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exposição pelo Superintendente sobre o Chamamento Público realizado e sobre a possibilidade de 
PPP e os riscos das dotações OGU/PAC; foi apresentado o orçamento da barragem e a previsão de 
outros investimentos; foi ressaltada a necessidade de proposta do próprio CONIRPI. Foi 
autorizada pela assembleia 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 publicos, para analise. Foi destacada a necessidade de buscar 
outras alternativas e formas de financiamento junto ao Ministério das Cidades e Governo do 
Estado de Sao Paulo (Desenvolve Sao Paulo). Será agendada uma visita para o Presidente. 
Finalizando a Assembleia, com o item 11 da pauta, foi informada a realização, na próxima terça 
feira, de reunião com o promotor do Gaema de Piracicaba para falar de recursos hidricos. O 
Superintendente estará presente. Deverá ser agendada nova assembleia em março. O Presidente 
do Consórcio registrou a necessidade de encaminhar oficio ao Governador do Estado para solicitar 
atenção especial quanto a aprovação de documentos sobre o licenciamento ambiental, que 
tramitam junto aos órgãos estaduais CETESB e Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Processo nº 
141/2011 Barragem do Ribeirão Piraí e CONDEPHAAT - Processo nQ 68.000/2013, Projeto de 
Intervenção de Tombamento da Fazenda Pirahy Construção do Dique, visando a celeridade do 
empreendim ~"B rragem do Ribeirão Piraí". A providência foi aprovada pelos presentes. Não •...... ..-. 
have d is in essados em se manifestar, deu por encerrada a reunião e para constar, foi 
lavada a ~ nte Ata. 
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Maurício Geraldo da Silva Dantas 
Superintendente 


