
 
 
 

Ata de 2ª Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 
Piraí 

 27/05/2022 
 
 

Aos vinte e sete dias de maio de dois mil e vinte e dois, às 15:00 (quinze) horas, no Gabinete 
do Prefeito de Indaiatuba, situado Avenida  Engº Fábio Roberto Barnabé, n.º 2.800,  Jardim 
Esplanada em Indaiatuba-SP, conforme convocação constante do Capitulo X, art. 19, do 
Estatuto,  reuniram-se o Prefeito do Município de  Indaiatuba, Sr. Nilson Alcides Gaspar, 
Presidente do CONIRPI; o  Prefeito da Estância Turística de Salto, Sr. Laerte Sonsin Júnior; 
Vice-Presidente do CONIRPI; o Prefeito da Estância Turística de Itu, Sr.Guilherme Gazzola; o 
Prefeito do Município de Cabreúva, Sr. Antonio Carlos Mangini, registra-se por este documento 
presente Vanessa Cristina do Carmo Kuhl, Superintendente do CONIRPI e Assessora do SAAE 
de Indaiatuba. A reunião teve início com a palavra do Presidente do CONIRPI, que agradeceu 
a presença de todos e destacou a necessidade da convocação e urgência desta reunião, 
conforme itens registrados na pauta da Assembleia Geral Extraordinária, a saber: 1. 
Suplementação para aditivo de Contrato de Rateio para Receita/Despesa do CONIRPI; 
dando início ao cumprimento da pauta, foi colocado em votação a suplementação dos valores 
de contribuição a serem repassados por meio de Aditamento aos Contratos de Rateio do 
exercício de 2022, passando de R$ 0,30 por hab/mês considerando os dados do IBGE de 2010, 
para R$ 0,80 por hab/mês e desta forma os valores a serem suplementados pelos 
municípios serão: Cabreúva, população 41.604 – R$ 249.624,00 (duzentos e quarenta e nove 
mil e seicentos e vinte e quatro reais); Indaiatuba, população 201.619 – R$ 1.209.714,00 (um 
milhão e duzentos e nove mil e setecentos e quatorze reais); Itu, população 154.147 – R$ 
924.882,00 (novecentos e vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais); Salto, 
população 105.516 – R$ 633.096,00 (seiscentos e trinta e três mil e noventa e seis reais). Desta 
forma a Receita Total do CONIRPI do exercício de 2022 passará de R$ 1.810.389,60 para R$ 
4.827.705,60. O prazo para pagamento será de até 15 dias a partir da assinatura do 1º 
Termo Aditivo, referente a 2ª parcela de contribuição dos municípios. Os valores da 
suplementação serão destinados as despesas de: Indenização apurada pela perícia contábil 
da Cerâmica da propriedade da Fazenda Pedra Branca; Contratação do Acompanhamento 
Técnico das obras (ATO) da Barragem do Ribeirão Piraí e demais serviços especializados 
(especialista em geologia, laboratório de solos, laboratório de concreto, topografia) 
apresentados na proposta orçamentária submetida a apreciação dos presentes nesta 
Assembleia. Desta forma a Superintendente do CONIRPI submeteu a proposta de 
suplementação ao Orçamento de 2022 a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo 
outros assuntos e interessados em se manifestar, o Presidente do CONIRPI deu por encerrada 
a reunião,agradeceu o empenho de todos e para constar, foi lavrada a presente Ata.  

 
 
 
 
 
 
 

Nilson Alcides Gaspar 
Prefeito do Município de Indaiatuba e Presidente do CONIRPI 
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Laerte Sonsin Júnior 
Prefeito da Estância Turística de Salto e Vice-Presidente do CONIRPI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Mangini 
Prefeito do Município de Cabreúva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guilherme Gazzola 
Prefeito da Estância Turística de Itu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Cristina do Carmo Kuhl 
Assessora do SAAE de Indaiatuba e Superintendente do CONIRPI 
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