
Aos quatorze de junho de dois mil e vinte um, às 10hOO, na Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba, situada na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - Jardim Esplanada, 
Indaiatuba - SP, se reuniram o Prefeito do Município de Indaiatuba, Sr. Nilson 
Alcides Gaspar, Presidente do Consórcio; o Prefeito da Estância Turística de Salto, 
Sr. Laerte Sonsin Junior, Vice Presidente do Consórcio; o Prefeito da Estância 
Turística de ltu, Sr. Guilherme dos Reis Gazolla, e o Secretário do Meio Ambiente, 
Obras e Serviços Urbanos Sr. Maxwell Rodrigues representando o Prefeito do 
Município de Cabreúva, Sr. Antônio Carlos Mangini, a Superintendente do CONIRPI 
Sra. Vanessa Cristina do Carmo Kuhl e demais presentes consoante consta da lista 
de presença, 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 urgência da convocação desta reunião, para tratar os assuntos a 
saber: 1. Apresentação da situação atual do Termo de Compromisso para a 
Construção da Barragem do Piraí nos âmbitos financeiro, técnico, as necessidades 
de conclusão das desapropriações e a situação do licenciamento ambiental; O 
Presidente passou a palavra a Superintendente do CONIRPf, Sra. Vanessa para 
conduzir a presente reunião e dando prosseguimento a Superintendente explicou 
que a execução da 1a ETAPA da Barragem do Piraí compreende os valores 
garantidos pelo Termo de Compromisso com recursos do OGU (Orçamento Geral 
da União), que atualmente descontando os valores já utilizados para o Projeto 
Executivo e Desapropriações resta cerca de 41 milhões para a execução das 
Obras. Ainda que o projeto executivo e valores do orçamento sejam aprovados para 
a licitação das obras, necessariamente o CONIRPI deverá garantir ao Ministério 
(MDR) a conclusão da obra como um todo, com a 28 ETAPA da Barragem do Piraí. 
Ainda estão sendo conduzidas tratativas junto aos proprietários dos imóveis 
FAZENDA PEDRA BRANCA e FAZENDA PIRAY para viabifizar o pagamento dos 
valores complementares para obtenção da Imissão da Posse destas propriedades. 
2. Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento dos estudos de 
viabilidade para celebração de contratos de Parcerias Público-Privadas pelo 
CONIRPI. A Superintendente Vanessa explica que a ideia é fazer a contratação 
para verificação da viabilidade da PPP ou outra forma de Concessão e a 
modelagem do empreendimento, tendo em vista garantir ao Ministério MDR a 
construção da 2a ETAPA da Barragem do Piraí. Com esse estudo, será verificada 
a viabilidade financeira e jurídica, individual para cada município para depois 
publicar o edital de licitação, após ser verificada sua viabilidade. Tendo em vista a 
necessidade de agilidade da contratação do estudo visto o vencimento do Termo 
de Compromisso em 31/12/2021. O Prefeito GU~'Iher e e o Prefeito La_lçYerte 
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atentaram para a necessidade de estudar o comprometimento das receitas líquidas 
destes dois municípios que já possuem atualmente contratos de PPP. Foi discutida 
a contratação do estudo como forma de viabilizar as tratativas com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional e garantir junto aos demais órgãos competentes o 
comprometimento do CONIRPI com a construção da 28 Etapa da Barragem do 
Piraí, o qual foi aprovado por unanimidade. Não ocorreram proposições e ou outros 
questionamentos pelos presentes. Não havendo outros assuntos e interessados 
em se manifestar, a Superintendente ge r ncerrada a reunião, agradeceu o 
empenho de todos e para constar,;eríaVJ a pre nte Ata. 
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Secretário do Meio t br s e s Urbanos 

~\~ 
Vanessa Cristin& do ca~uhl 
Superintendente do CONIRPI 
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