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Município de Cabreúva 
Vereador Arnaldo Zicatti, titular. 
Vereadores Ana Paula dos Santos e Noerni Medeiros Bernanrdes, suplentes. 

Município de Indaiatuba 
Vereador Edvaldo Bertipaglia, titular 
Vereadores João de Souza Neto e Alexandre Carlos Peres, suplentes. 

Município da Estância Turística de Itu 
Vereador Maria do Carmo Thomaz Piunti, titular. 
Vereadores Benedito Roque Moraes e Normino José de Oliveira, suplentes. 

Município da Estância Turística de Salto 
Vereador Divaldo Aparecido dos Santos, titular. 
Vereadores Roberto Natalino Silveira e Vinicius Saldino, suplentes. 

Ata de Reunião do Conselho Fiscal do Consórcio intermunicipal do 
Ribeirão Piraí. Parecer referente as contas do exercício de 2016 

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 
reunidos os membros deste Conselho Fiscal, representando o Município 
de Indaiatuba, o vereador, neste ato, eleito por unanimidade o Presidente do 
Conselho Fiscal Edvaldo Bertipaglia, representando o município de Itu, a 
Vereadora Maria do Carmo Thomaz Piunti, titular, bem como seu suplente o 
Vereador Benedito Roque Moraes, representando o município de Salto, o 
Vereador Oivaldo Aparecido dos Santos, titular, bem como seu suplente o 

Vereador Roberto Natalino Silveira e demais presentes co?es da liS~ . 
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presença, com a finalidade de analisar e dar parecer sobre as contas do 
Consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí, referente ao exercício de 2016. A 
Superintendente do Consórcio agradeceu a presença de todos, 
colocou em discussão e votação o nome do Dr. Gianpaulo Baptista para 
secretariar especialmente esta assembleia. Em seguida a Superintendente do 
Consórcio passou a palavra à contadora do Consórcio Intermunicipal do 
Ribeirão Piraí, a senhora Jane Emiko Wagner, representante da empresa 
Kaikey contratada pelo Consórcio, que manifestou seus sentimentos 
e pediu registro em ata da passagem do Tesoureiro do 
Consórcio, Sr. Renato Martins de Oliveira. Em seguida 
p roced e u os escla reci m e ntos técn icos sobre os relatórios 
encaminhados anteriormente ao Conselho Fiscal, em seguida foram 
examinados os demonstrativos financeiros e contábeis do Consórcio 
Intermunicipal do Ribeirão Piraí, espelho dos extratos bancários e relatório das 
atividades do Consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí, resumo das receitas e 
despesas realizadas até 31 de dezembro de 2016, balancete de receita 
orçamentaria balancete de despesa e balancete de despesa por categoria, 
movimenta ao efetivados, relativos ao exercício financeiro encerrado em 
31 de dezembro de 2016, apresentados e elaborados pela empresa Kaikey, 
contratada pelo Consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí para assessoria e 
execução dos serviços contábeis. Com base n o a rt i g o 3 O, 111, do 
Estatuto e examinando os documentos apresentados e explicações 
dadas, o Conselho Fiscal decidiu emitir PARECER PELA 
REGULADIRADE das referidas demonstrações, que refletem fielmente a 
posição do consórcio em 31 de dezembro de 2016, estando tudo em perfeita 
ordem e clareza, portanto em condições de serem submetidas à apreciação e 
aprovação pela Assembléia Geral. Nada mais a tratar, lavrei e assino esta 
Ata, em conjunto como Presidente deste Conselho FiSj' 
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Superintendente do Consórcio 


