
                                                            
 

Ata de Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai 
29/01/2015 

  
 
No dia 29 de janeiro de 2015 às 14:30 horas na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito da 
Estância Turística de Itu, sito na Avenida Quatrocentos Anos, s/n, Itu, SP, conforme convocação 
expedida aos prefeitos e devidamente publicada na Folha de S.Paulo, edição do dia 24/01/2015, 
presentes, os Prefeitos dos Municípios de Itu, Sr. Antonio Luiz Carvalho Gomes - Tuíze; de 
Cabreúva, Sr. Henrique Martin; 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. 27v, do livro próprio, cuja cópia 
se encontra anexa. Teve início a reunião com a palavra do Superintendente Mauricio Geraldo 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;  2. 
Apreciação das contas do exercício de 2014, aprovadas pelo Conselho Fiscal em 22/01/2015; 3. 
Leitura da nomeação dos membros do Conselho Fiscal indicado pelos Presidentes das Câmaras 
Municipais, exercício 2015/2016; 4. Resumo das Atividades do CONIRPI em 2014; 5. Eleição do 
presidente do CONIRPI: exercício de 2015 e preenchimento de cargos; 6. Posse do novo 
Presidente do CONIRPI; 7. Planejamento orçamentário: informações sobre aporte especial para 
desapropriações; 8. Endereço oficial do CONIRPI. Por unanimidade, foi aprovada a Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2014, cuja leitura foi dispensada 
pelos presentes. Passando ao item 2 da pauta, que trata da apreciação das contas do exercício de 
2014, aprovadas pelo Conselho Fiscal em 22/01/2015, foi feita a exposição das receitas e das 
despesas em especial dando ênfase aos projetos desenvolvidos. Todos os prefeitos receberam um 
caderno com a apresentação das contas do exercício. Foi informado que as contas foram 
aprovadas pelo Conselho Fiscal conforme Ata de Reuinão realizada no dia 22 de janeiro de 2015, 
publicada na imprensa local – Jornal Taperá, edição de 28/01/2015. As contas foram aprovadas 
por unanimidade. Manifestou-se o vereador Mauricio Baroni agradecendo pela oportunidade de 
integrar o Conselho e parabenizando os integrantes da equipe técnica pela transparência. O 
vereador Mateus Costa manifestou-se registrando a satisfação de participar do Conselho Fiscal, 
parabenizou o corpo técnico pelo empenho e por prestar todos os esclarecimentos necessários à 
aprovação das contas. Manifestou-se o vereador Lampião, convidado a integrar o novo Conselho 
Fiscal, agradeceu a indicação e parabenizou a todos. Dando cumprimento ao item 3 da pauta, foi 
feita a leitura da nomeação dos membros do Conselho Fiscal, indicado pelos Presidentes das 
Câmaras Municipais, para o exercício 2015/2016. Foram indicados, pelo Município de Cabreúva 
Vereador Paulo Henrique Dias Amorim, Titular; Vereador Antônio Carlos Pereira e Vereador José 
Roberto Pinto, Suplentes; pelo Município de Indaiatuba Vereador Hélio Alves Ribeiro, Titular; 
Vereador Antônio Sposito Junior e Vereador Célio Massao Kanesaki, Suplentes; pelo Município de 



                                                           
Itu Vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza, Titular; Vereador Joselito Santos de Farias e 
Vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos, Suplentes e, pelo Município de Salto Vereador 
Divaldo Aparecido dos Santos, Titular; Vereador Icrenildo Jesus Martins e Vereadora Luzia de 
Fátima Izidóro Vidal, Suplentes.   Em seguida passou-se ao item 4 da pauta. Foram apresentadas as 
atividades realizadas no exercício pelo Superintendente Maurício Geraldo da Silva Dantas. Foram 
apresentados dados a respeito da Barragem, do projeto executivo e do dique da Fazenda Piraí, 
aprovada pelo CONDEPHAT. Foi apresentado o orçamento da barragem, e enfatizada a 
necessidade de um trabalho no sentido de empreender esse projeto, cujo custo total é de 
aproximadamente cento e quatro milhões; Esclareceu as disponibilidades de recursos do PAC-2, 
de aproximadamentr R$ 43 milhões e enfatizou a necessidade de R$ 60 milhões para a obra sem 
considerar a necessidade de recursos para desapropriações. Informou o andamento das 
desapropriações. Informou o objetivo de conseguir junto à CETESB uma licença prévia até o mês 
de fevereiro. O presidente do CONIRPI, Prefeito de Itu, entregou material para os demais prefeitos 
(CD e caderno) com a primeira versão do Projeto Executivo. Passando-se ao item 5 da pauta, foi 
realizada a. eleição do presidente do CONIRPI para o exercício de 2015 e preenchimento de 
cargos. Por aclamação foram eleitos para o mandato de 2015, para presidente o Prefeito do 
Município de Cabreúva, sr. Henrique Martin, e para Vice-Presidente o Prefeito do Município de 
Salto, Juvenil Cirelli. 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; e, como Diretor Financeiro, o Sr. 
Nilson Alcides Gaspar e como Diretor  Operacional, a Sra. Vanessa Kühl Os nomes foram aceitos 
por todos os prefeitos e os indicados, todos aceitaram a nomeação. Em seguida, em cumprimento 
ao item 6 da pauta foi dada posse ao presidente e aos demais integrantes da diretoria. Em seguida 
passou-se ao item 7 da pauta. Tratou-se do planejamento orçamentário: o orçamento de 2015, 
em relação às receitas advindas dos Municípios por meio de contrato de rateio no valor global de 
R$ 543.116,88; sendo R$ 44.932,32 para o Municipio de Cabreuva; R$ 217.748,52 para o 
Municipio de Indaiatuba; R$ 166.478,76 para o Municipio de Itu e R$ 113.957,28 para o Municipio 
de Salto; além do aporte necessário para as desapropriações, a ser tratado em contrato de rateio 
específico, no valor de R$ 353.407,14 para cada Municipio, totalizando o valor de R$ 1.413.628,56. 
O Prefeito de Indaiatuba Sr. Reinaldo Nogueira destacou, que apesar da programação 
orçamentária de desembolso extraordinário de R$ 353.407,14, por Municipio no exercício de 
2.015, será providenciado recursos para o CONIRPI no valor mínimo de R$ 290.009,62, que é 
suficiente para fazer os depósitos judiciais, contando com o superávit financeiro e contando com o 
aporte de Cabreúva. A proposta orçamentária para o exercício de 2015 foi aprovada, nos termos 
tratados na Assembléia Geral realizada em 26 de agosto de 2014. Estabeleceram-se as metas para 
2015. Passando-se ao Item 8 da pauta para tratar do endereço oficial do CONIRPI, foi aprovado, 
por unanimidade, pela Assembleia a alteração do endereço do Consorcio para a Praça Antonio 
Vieira Tavares, n° 20,Centro, CEP 13320-219, Salto/SP . Informes: Ficou agendado para o dia 11 de 
fevereiro de 2015, as 9 horas, na sede da AR-ITU, reunião técnica, com os técnicos dos Municípios 



                                                            
para esclarecimentos de dúvidas sobre o Projeto Executivo. Ato contínuo o Presidente   abriu a 
palavra para os presentes se manifestarem. O presidente eleito agradeceu aos prefeitos pela 
confiança e manifestou ter certeza de que o CONIRPI vai continuar avançando, conta com o apoio 
dos demais prefeitos e dos técnicos.   Não havendo mais interessados em se manifestar deu por 
encerrada a reunião e para constar, foi lavrada a presente  Ata. 
 
 
 
Antonio Luiz Carvalho Gomes – Tuíze  
Presidente do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
 
 
 
Maurício Geraldo da Silva Dantas 
Superintendente do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
 
 


