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Ata de 1a Assembleia Geral Extraordinária e 1a Reunião do Conselho Fiscal do Consórcio 
Intermunicipal do Ribeirão Piraí 

25/06/2020 

Aos vinte e cinco dias de junho de dois mil e vinte, às 10:00 (dez) horas, por meio de 
videoconferência, conforme convocação constante do Capitulo X, art. 19, do Estatuto, se reuniram 
o Prefeito da Estância Turística de Salto, Sr. José Geraldo Garcia; Prefeito do Município de 
Indaiatuba, Sr. Nilson Alcides Gaspar; 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. 
Andreia Manami Yoshikawa,Chefe de Setor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Cabreúva, registra-se presentes o Vereador Aparecido Rogério Fonseca de Cabreúva; o vereador 
Alexandre Carlos Peres de Indaiatuba; o vereador João de Souza Neto de Indaiatuba; a Vereadora 
Maria do Carmo T. Piunti de Itu; o vereador Alvaro Pacheco de Salto; o vereador Clodoaldo Martins 
de Oliveira de Salto; o vereador Lafaiete Pinheiro dos Santos; e também presentes Vanessa Cristina 
do Carmo Kuhl, Superintendente do Consórcio e Presidente em Exercício; Fabricio Alessandro 
Barbosa; Karoline Monaro; Paulo Roberto Gennari; Marcelo Pereira Coppieters e Ellen Lira de 
Souza. A Superintendente previamente colocou em discussão e votação o nome da El!en Lira de 
Souza para secretariar especialmente esta assembleia, tendo sido aprovado por unanimidade. 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 Extraordinária e Reunião do Conselho de 
Prefeitos, a saber: 1. Aprovação da Resolução na 01/2020 referente a realização de reunião por 
videoconferência; 2. Aprovação das contas do exercício de 2019; 3. Convênio da Barragem 
do Piraí; 4. Outros assuntos. Foi dispensada a leitura da ata da assembleia anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Dando início ao cumprimento da pauta, a Superintendente Vanessa 
informou sobre a consulta e parecer da consultoria jurídica e apresentou a Resolução n° 01/2020, 
a qual foi aprovada por unanimidade. Passando ao item dois da pauta, a Superintendente passou 
a palavra ao Sr. Paulo Roberto Gennari que apresentou o Relatório de Atividades Financeiras de 
2019 e fez as explanações necessárias, expondo os resultados e as demonstrações sobre as 
Informações Gerais, Resumos Financeiros e Bens Patrimoniais, sendo as contas do exercício de 
2019 aprovadas por unanimidade pela Assembleia e pelo Conseslho Fiscal. Prosseguiu-se com o 
item três da pauta, a Superintendente passou a palavra ao Dr. Fabricio Alessandro Barbosa que 
informou sobre as desapropriações em andamento: Fazenda Pedra Branca, Sítios Pedra Branca 
"a" e "b" e Fazenda Piraí, referente aos sítios aguardamos manisfestação judicial quanto aos valores 
das desapropriações. Ainda nesse item a Superintendente passou a palavra para Karoline Monaro 
que informou o andamento da análise do Projeto, a empresa Arcadis fez a revisão para atender as 
solicitações da Caixa Economica Federal e a revisão foi enviada à Caixa em abrill2020 e 
aguardamos resposta oficial da mesma quanto à análise do Projeto e não ocorrendo indagações, 
retomou a palavra a Superintendente. Passou-se para o item quatro da pauta e a Superintendente 
informou que estudou possibiiidades afim de conseguir recursos financeiros externos para de 
viabilizar complementação orçamentária para depósito judicial das desapropriações, referente ao 
valor da diferença da avaliação da Caixa e Perito Judicial. Uma das possibilidades de recurso 
externo é a Emenda Especial Parlamentar. Ainda sobre este item a Superintendente passou a 
palavra ao Prefeito Geraldo, que informou que juntamente com a Superintendente está em 
andamento as tratativas afim de conseguir recursos externos. Em seguida a palavra foi passada ao 
Prefeito Nilson, que propôs a possibilidade das prefeituras estudarem uma maneira de contribuirem 
com recursos financeiros afim de viabilizar a execução da obra da Barragem. Retomou a palavra o 
Prefeito Geraldo e incentivou aos demais prefeitos estudarem a proposta do Prefeito Gaspar. Não 
havendo manisfestações, o Prefeito Geraldo falou fobre seu afasta nto e também do afastamento 
do Prefeito Gaspar por conta do período eleitoral, e a administr ção do ;~n0 vem sendo 
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havendo mais interessados em se manifestar, a Presidente em exercício deu por encerrada a 
reunião, agradeceu o empenho de todos e para constar, foi lavrada a presente Ata. 

José Geraldo Garcia 
Prefeito da Estancia Turística de Salto 
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P o do Município de Indaiatuba 

Vicent R~land Menu 
Superintendente da eis ltu 

Representando Guilherme dos Reis Gazolla, Prefeito da Estância Turística de Itu 

a~kawa 
Chefe de setor da Seretaria Mun ipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos 

Representando Henrique Martin, Prefeito do Município de Cabreúva 
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Vanessa Cristina do Carmo Kühl 

Superintendente e Presidente em exercício do Consórcio 

Alexandre Peres 
Presidente do Conselho Fiscal e Vereador de Indaiatuba 
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Maria do Carmo T. Piunti 

Vereadora de Itu 
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