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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, REALIZADA EM 02 DE 

DEZEMBRO DE 2019.  

 

Às nove horas e trinta minutos do segundo dia do mês de dezembro de 2019, 

reuniram-se os membros do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOROCABA, no Auditório Oeste do PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA – EMPTS, 

localizado na Av. Itavuvu nº 11.777, no município de Sorocaba / SP. Compareceram 

os membros titulares e suplentes constantes da lista de presença, que passa 

a fazer parte integrante desta ata como se nela estivesse transcrita. A reunião 

teve início com a apresentação dos prefeitos e demais autoridades da região presentes 

e, logo após todos estarem em seus devidos lugares, iniciando os trabalhos, a 

Presidente do CDRMS e Prefeita de Tatuí Maria José Gonzaga, saudou a todos os 

presentes, agradecendo pela confiança dos seus pares para o exercício do mandato e 

diante do compromisso assumido informou que vem envidando seus esforços junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, solicitando especial atenção no tocante às questões 

relacionadas à inação desta REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, a qual apesar 

de ter sido criada em 2014, não obstante sua importância nacional como a 15ª maior 

metrópole populacional do país e, medida pelo PIB também como a 12ª mais 

importante do Brasil, já vinha sofrendo há mais de cinco anos para se efetivar. 

Destacou que, esta região metropolitana é composta por 27 municípios diversos e de 

riquezas ímpares, estando em posição de relevância, tanto na economia paulista 

quanto nacional, por conta de uma agricultura e pecuária produtiva e competitiva, 

conservação ambiental, parque industrial moderno e diversificado, voltado a setores 

dinâmicos, de alto valor científico e tecnológico. Neste item, constatou que o Parque 

Tecnológico representa muito bem o quanto dito, pois além de ser uma referência, 

também é um grande parceiro dos municípios desta região, sendo regido com maestria 

pelo seu Presidente Roberto Freitas, a quem estendeu um agradecimento especial pela 

pronta acolhida. Prosseguiu afirmando que há muitos problemas a serem resolvidos 

conjuntamente e de forma compartilhada, visando reduzir desigualdades pontuais 

entre seus municípios integrantes, diminuir pressões em diversos serviços e áreas 

sensíveis como saúde, educação, segurança pública e avançar nos investimentos em 

saneamento, infraestrutura, resíduos sólidos, mobilidade, segurança hídrica e 

planejamento urbano para o desenvolvimento sustentável. Entretanto, apesar da 

região contar com uma população superior a 2 milhões de habitantes - cerca de 4% 

da população total do Estado e um PIB de R$ 80,6 bilhões (IBGE, 2016), até então 

não conseguia fazer funcionar adequadamente sua autarquia, a AGÊNCIA METROPOLITANA 

DE SOROCABA (AGEM SOROCABA). Constatou ainda que, talvez uma eventual falta de 

empenho e compromisso político, em primar por nomeações técnicas, mas com a 



   

 

adequada sensibilidade política, pode ter desacelerado todo este processo, pois o 

sopro de esperança está nas forças que a própria região conseguiu mobilizar até hoje, 

através da sociedade civil, de forma voluntária, mas de alta tecnicidade, fazendo com 

que esta RMS seja uma das poucas regiões metropolitanas do interior do Estado que 

conseguiram avançar em seu PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUI), 

faltando completar apenas a seção do macrozoneamento para fechamento do CADERNO 

PRELIMINAR DE PROPOSTAS DO PDUI. Contextualizado o quando descrito, constatou que 

infelizmente a AGEMSOROCABA contribuiu pouco ou quase nada até este momento, 

prejudicada por mudanças de gestão, exonerações e uma inação injustificada que 

completará quase um ano agora, sendo que por outro lado, a RMS vem sendo 

severamente prejudicada nos últimos 05 anos, com grande cobrança da sociedade 

civil, dos órgãos de controle externo e da própria imprensa. Prosseguiu entendendo 

que, todas estas cobranças se justificam, pois desde 2016 foram realizadas diversas 

oficinas temáticas nas sedes das Sub-regionais de Sorocaba, Itu e Tatuí com a grande 

participação popular, além de uma assembleia para a eleição dos participantes da 

sociedade civil organizada no COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI, que também contou com a 

participação efetiva dos cidadãos e dos grupos técnicos de trabalho nas áreas de 

desenvolvimento urbano e econômico, meio ambiente e resíduos sólidos, mobilidade 

e logística, saúde, segurança e macrozoneamento, mobilizando mais 700 pessoas 

entre membros da sociedade civil, do Governo do Estado e das Prefeituras, sempre 

através de um processo de construção democrática, participativa e amplamente 

qualificada para se pensar e planejar a região dentro de um horizonte de prosperidade 

e sustentabilidade. Concluiu dizendo que, todo este trabalho está se perdendo e os 

dados coletados até então, ficando desatualizados, sem mencionar que muitas 

instituições que já participaram, poderiam potencializar suas iniciativas como a UNESP, 

FATEC, UNIVERSIDADE DE SOROCABA e tantas outras, à falta da extinta EMPLASA que muito 

colaborou, como registrou a Presidente do CDRMS. Finalizou insistindo que, não há 

razão na concentração de decisões na capital do Estado, sem se ouvir os prefeitos 

locais, que compõe esta REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA – RMS, bem como os 

membros do COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI que tanto trabalharam de forma voluntária, 

mobilizando e se comprometendo com centenas de pessoas e com as expectativas de 

toda sociedade, o que sempre a motivou a se reuniu em diversas oportunidades com 

as autoridades competentes, dirigindo inúmeros documentos oficiais, em especial ao 

GOVERNADOR JOÃO DÓRIA, informando da urgência na adoção de providências, um vez 

que todos os Prefeitos que compõe esta RMS estão sendo duramente cobrados por 

resultados da região metropolitana, os quais até o momento, sequer saíram do papel, 

pois já se vão 05 anos, destes 10 (dez) meses em sua gestão, sendo que essa cobrança 

aumentará em 2020 com as eleições municipais que se avizinham. Diante de todo o 

exposto, em resposta ao pleito insistentemente colocado, com sensibilidade e 

capacidade de agir em rápida resposta às demandas da RMS, informou que no último 

dia 23 de novembro, o Vice-Governador RODRIGO GARCIA, em exercício de 



   

 

Governador do Estado, publicou a nomeação da equipe técnica da AGÊNCIA 

METROPOLITANA DE SOROCABA - AGEMSOROCABA, que passará a ser apresentada nesta 

oportunidade pelo seu DIRETOR EXECUTIVO Márcio Tomazela, estando esta agência 

vinculada à SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, comandada pelo 

Secretário Marco Vinholi presente nesta reunião e que tem se mostrado incansável na 

luta dos municípios, possibilitando esta grande vitória que irá iniciar uma nova fase 

para à REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA, com um trabalho de excelência nesta 

agência, pois somente pelo trabalho venceremos. Dando continuidade à reunião, 

elencou as questões colocadas em pauta para deliberação dos presentes, entre as 

quais: a aprovação da ata da 18ª Reunião do CDRMS; a prestação de constas pelo 

COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI; a prestação de contas sobre as atividades realizadas pela 

AGEMSOR e pelo CONSELHO EXECUTIVO, a apresentação da estrutura da agência e seus 

membros nomeados; os destaques do PROGRAMA PARCERIAS MUNICIPAIS. Em seguida, 

passou-se a palavra ao representante do GOVERNADOR, Sr. Marcos Vinholi, SECRETÁRIO 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, que iniciou sua fala, agradecendo a todos os presentes, 

saudando especialmente a PRESIDENTE DO CDRMS e PREFEITA Maria José, destacou que 

sua gestão está baseada na seara municipalista, contanto sempre com a ampla e ativa 

participação dos Prefeitos que compõe esta RMS, buscando a efetiva reestruturação, 

nas novas diretrizes e desafios poderão ser alcançados através do PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO – PDUI, o qual trará recursos para a REGIÃO 

METROPOLITANA DE SOROCABA, que ele considera como uma das mais importantes do 

Estado de SP. Finalizando, o Secretário Vinholi aproveitou para agradecer o trabalho 

conjunto desempenhado até este momento por todos os envolvidos, destacando ainda 

a importância da adesão dos Prefeitos ao programa estadual das PARCERIAS MUNICIPAIS. 

Em seguida, passou-se a palavra ao DIRETOR EXECUTIVO DA AGEMSOR, Dr. Marcio 

Tomazella, que cumprimentou a Presidente do CDRMS e os demais presentes, em 

seguida fez a apresentação dos novos nomeados para a agência, reforçando o todo o 

apoio da sua equipe aos trabalhos, bem como da PRESIDENTE DO CDRMS e de todo o 

COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI, neste ato representado pelo membro do município de Tatuí 

designada, Dra. Juliana Rossetto Leomil Mantovani, que com a palavra, prestou as 

informações pertinentes, destacando os pontos importantes ao desenvolvimento dos 

trabalhos técnicos do PDUI. Ato contínuo a Presidente Maria José, dando cumprimento 

à pauta, passou para a aprovação dos itens citados anteriormente, os quais foram 

todos aprovados por unanimidade dos presentes. Com nada mais a declarar, deu-se 

por encerrada a 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE SOROCABA, sendo todos os presentes convidados para o coffee-break para 

confraternização, networking e troca de boas práticas. Para constar, lavrei esta ata 

que lida, vai devidamente assinada. Eu, Taís de Oliveira, _______________________ 

DIRETORA DE GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DA 

PREFEITURA DE TATUÍ, que a digitei em apoio a AGEMSOR, em substituição a extinta 

EMPLASA como Secretaria Executiva. 


