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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA 

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

2020.  

 

Às dez horas do segundo dia do mês de julho de 2020, reuniram-se os membros do CONSELHO 

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA, via ZOOM (LINK DE ACESSO: 

https://us02web.zoom.us/j/88051024999?pwd=bDR2U25zRWhtOGJ1MWdSZnZrbmxwdz09 / ID da 

reunião: 880 5102 4999 / Senha: tatui2020!). Compareceram os membros titulares e 
suplentes constantes da lista de presença digital, que passa a fazer parte integrante 
desta ata como se nela estivesse transcrita. A reunião teve início com a autorização para 
abertura da vídeo-conferência transmitida pelo Zoom e chamamento dos Membros Titulares e 
Suplentes do Conselho (CDRMS) para início da reunião, sendo que todos os participantes foram 
advertidos para desligar os áudios para evitar interferência. O DIRETOR EXECUTIVO DA 

AGEMSOROCABA, DR. MÁRCIO TOMAZELA inaugurou os trabalhos cumprimentando os presentes e 
fazendo a devida apresentação dos prefeitos e demais autoridades. Ato contínuo, efetuou a 
leitura dos itens da pauta proposta: Aprovação da ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA; Eleição da Presidência e Vice-
Presidência do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA; Eleição do 
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO da RMS. Em seguida, passou-se a palavra para a PRESIDENTE 

DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMS, PREFEITA DE TATUÍ, SRA. MARIA JOSÉ GONZAGA, iniciou 
seu discurso, dizendo que em razão do fim do mandato para o qual foi eleita em 2019, diante 
da confiança dos seus pares, aos quais agradeceu a presença e o pronto atendimento a esta 
convocação, ainda assim, não pode negar que antevia que o exercício desse mandato seria 
muito desafiador. Mesmo diante dos sábios conselhos do seu antecessor, querido PREFEITO 

GUILHERME GAZZOLA, atendeu aos pedidos do GOVERNADOR JOÃO DÓRIA, sempre externados pelo 
amigo e SECRETÁRIO MARCO VINHOLI, a quem também agradeceu toda atenção, mesmo diante de 
constante insistência e, principalmente de sua austeridade ao tratar os assuntos de interesse 
desta REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA. Prosseguiu confessando que não se deu por satisfeita 
com os resultados obtidos durante a sua gestão à frente do conselho, entretanto, teve que 
aceitar com resignação os avanços conquistados em meio a tempos nunca antes vivenciados, 
como os que enfrentamos agora com a pandemia do COVID-19. Relatou ser uma realidade 
nunca antes imaginada, mas sentida na pele por todos, em especial por alguns de nossos 
colegas Prefeitos que tiveram o infortúnio em sua própria família, ao qual, mais uma vez 
ofereceu os pêsames, estendendo ainda aos demais Prefeitos, os pesares pela população de 
cada cidade que foi acometida pelo Novo-Coronavírus. Por esta razão e, sabendo das demandas 
urgentes que todos tem enfrentado diariamente nos municípios, propôs a celeridade da 
reunião, com a condução técnica da pauta pelos membros da equipe da AGEMSOROCABA e do 
COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI de forma propositiva, trazendo inovações práticas e tecnológicas de 
grande valia para os municípios, demonstrando a todos a capacidade de realizar um trabalho 
em equipe, com o espírito de união, desenvolvendo um planejamento estratégico e uma 
verdadeira integração metropolitana. Acrescentou mais uma vez que, não se pode pensar no 
que a RMS vai melhorar para cada um dos municípios, pois talvez este seja o maior erro que se 
pode cometer ao pensar na cidade de forma individualizada, já que o maior desfio de uma 
região metropolitana é fazer com que os próprios municípios passem a pensar de forma 
metropolitana, ou seja, trabalhar em regime de cooperação visando o interesse comum, 
definindo as prioridades regionais e construindo soluções compartilhadas. Alertou ainda, que 
mais do que nunca precisamos promover a cidadania e identidade metropolitanas, buscando 
sensibilizar cidadãos e governantes sobre a relevância da pauta metropolitana, no sentido de 



   

mobilizar a atuação conjunta de diferentes atores direcionados ao desenvolvimento regional. 
Relembrou que no início de sua gestão à frente da Presidência há um ano atrás, a estruturação 
da própria agência (AGEMSOROCABA), órgão executivo que representa a RMS era a maior 
prioridade e que, apesar de termos avançado com êxito neste quesito, o desafio ainda é muito 
grande, pois temos que concluir o PDUI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO, 
instrumento legal de planejamento e gestão do território metropolitano para orientar o 
desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições 
de vida da população metropolitana. Diante de todo o exposto, concluiu afirmando que encerra 
formalmente o exercício da Presidência que muito honrou e mesmo emocionada, teceu seus 
mais sinceros agradecimentos a todos, em especial ao GOVERNADOR, em nome do SECRETÁRIO 

MARCO VINHOLI, a equipe da AGEMSorocaba na pessoa do DIRETOR EXECUTIVO MÁRCIO TOMAZELLA, 
bem como a todos os membros do COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI pelo valoroso trabalho técnico em 
nome da representante do município de Tatuí, DRA. JULIANA MANTOVANI e aos colegas PREFEITOS, 
a quem elevou seus votos de otimismo e busca pela resiliência necessária para cumprir os 
todos os desafios. Finalizou suas palavras, da forma como costuma repetir todos os dias em 
Tatuí: é pelo trabalho que venceremos! Seguindo a reunião, o DIRETOR EXECUTIVO, DR. MÁRCIO 

TOMAZELA agradeceu as palavras da PREFEITA MARIA JOSÉ e, em seguida passou a palavra para a 
coordenadora do COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI, DRA. JULIANA MANTOVANI, que fez o uso da palavra 
para demonstrar os avanços que se seguiram desde a consolidação da agência deste RMS - 
REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA, bem como dos trabalhos realizados no último ano, 
informando para conhecimento de todos, que o CEX realizou a aprovação de um projeto para 
conclusão do caderno de macrozoneamento do PDUI, sendo este o instrumento faltante para a 
finalização do CADERNO PRELIMINAR DE PROPOSTAS DO PDUI. Relatou ainda, a aprovação da 
instituição de uma CÂMARA TEMÁTICA ESPECIAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, que foi um pedido 
apresentado à PRESIDENTE DO CONSELHO e submetido pela mesma para análise do CEX, por 
intermédio de diversos órgãos, entre os quais: CIESP, OAB, IAB, UFSCAR, UNESP, UNISO, 
FACENS, APEOESP, RECONECTA e SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. Com a 
concordância deste Conselho, será dado prosseguimento a instituição desta câmara, com a 
criação de regimento interno e nomeação de seus titulares para dar início aos estudos. 
Destacou a realização da eleição de COORDENADOR E SUPLENTE do CEX para acompanhamento e 
articulação direta do PDUI com a presidência do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO e o DIRETOR 

EXECUTIVO DA AGEMSOR, tendo sido eleita por unanimidade de seus membros, como 
coordenadora e o PROF. FLAVIANO AGOSTINHO DE LIMA, como suplente. Concluiu informando foi 
mais uma vez, foi solicitado pelo CEX, o acesso à plataforma digital do PDUI de Sorocaba para 
inserção de documentos de trabalho e atas das reuniões, realizadas desde de janeiro de 2019, 
visando a garantia da transparência, bem como a urgente necessidade de disponibilização dos 
arquivos e dos bancos de dados do PDUI, do SISTEMA SIM e do GEO CARTOGRAFIA DA RMS, que 
eram a base de dados da extinta EMPLASA, que funcionou como SECRETARIA EXECUTIVA DO PDUI 
até o final de 2018. A PRESIDENTE DO CONSELHO, PREFEITA MARIA JOSÉ GONZAGA, entregou nesta 
data ofício reiterando as referidas providências ao DIRETOR EXECUTIVO DA AGEMSOR, para 
encaminhamento junto a SDR – SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, além da 
solicitação de aumento da carga horária dos servidores do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
representando a FATEC de Sorocaba e a FATEC de Tatuí, que prestam colaboração técnica na 
elaboração do PDUI para atualização dos relatórios e regimentos. Além disto, o COMITÊ 

EXECUTIVO DO PDUI durante a última reunião executiva, pleiteou que este CONSELHO analisasse a 
proposta de prorrogação do mandato da presidência por (06) seis meses e o adiamento da 
eleição para o mês de janeiro do ano de 2021, em razão da pandemia e das eleições 
municipais. Outrossim, foi solicitado que este CONSELHO se atentasse a paridade de cada Sub-
Região desta RMS (Sorocaba / Itu / Tatuí) na eleição do CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO, que 
será composto por 04 (quatro) PREFEITOS e 02 (dois) funcionários da AGÊNCIA METROPOLITANA – 

AGEMSOR. Seguindo a reunião, pediu para que o ARQUITETO E URBANISTA ANDRÉ FERREIRA 



   

realizasse a apresentação técnica sobre o georeferenciamento dos 27 municípios que compõe a 
RMS para os Prefeitos, aproveitando para agradecer a PREFEITA MARIA JOSÉ pelo suporte técnico 
e disponibilização de equipe, programas e softwares necessários para a realização desse 
material em parceria da AGEMSOR com a PREFEITURA DE TATUÍ e, principalmente a equipe da 
agência que mesmo diante da pandemia e questões de contingenciamento orçamentário 
conseguiu dar continuidade no trabalho. Ato contínuo a apresentação técnica, o DIRETOR 

EXECUTIVO, DR. MÁRCIO TOMAZELA, passou a palavra para o SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTO 

METROPOLITANOS, SR. CÁSSIO NAVARRO, onde o mesmo saldou a todos os presentes pelo trabalho 
realizado. Dando sequência a pauta, foi colocada em votação a ata da 19ª REUNIÃO DO CDRMS 
realizada em 02.12.2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi dada a palavra 
para o SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, O SR. MARCOS VINHOLI, que cumprimentou a 
todos e parabenizou a PREFEITA MARIA JOSÉ pelo trabalho realizado e resultados alcançados 
como presidente do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA – 

RMS, destacou ainda que tem acompanhado de perto o trabalho dos Prefeitos desta região 
durante a pandemia e que todos têm dado um ótimo exemplo de gestão. Continuando foi 
franqueada a palavra para a DEPUTADA ESTADUAL SRA. MARIA LÚCIA AMARY, que agradeceu a todos 
os presentes, destacando o apoio do GOVERNADOR JOÃO DÓRIA e do SECRETÁRIO DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL VINHOLI, neste momento tão delicado que todos estão vivendo e que 
se importa muito com a RMS, onde a mesma participou da aprovação para criação desta região 
e que a meta é que esta região se desenvolva cada dia mais, ratificando o seu compromisso 
como Deputada. Prosseguindo com a pauta, foi aberta a votação para os cargos de Presidente 
e Vice-Presidente do CDRMS, sendo que a PREFEITA DE ITAPETININGA, SIMONE MARQUETTO fazendo 
o uso da palavra, se candidatou para concorrer à PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SOROCABA – RMS, iniciou sua fala saudando a todos, em especial a PREFEITA DE 

TATUÍ, MARIA JOSÉ GONZAGA pelo excelente trabalho. Agradeceu também o resultado do trabalho 
dos técnicos da AGEM, destacando a importância da apresentação realizada para os Prefeitos e 
do grande desafio, se colocando à disposição da RMS para assumir a Presidência, juntamente 
com o PREFEITO DE CAPELA DO ALTO, SR. PÉRICLES GONÇALVES com a recondução do mesmo para o 
cargo de Vice-Presidente, dando continuidade a todo trabalho feito, mas trazendo novas 
propostas para fortalecendo os pedidos de todos os municípios. O indicado ao cargo de Vice, 
PREFEITO DE CAPELA DO ALTO, KÉKE cumprimentou a todos, destacando que é muito importante 
que os prefeitos conversem de forma unificada, para que através do trabalho de todos, 
consigam aplicar de forma efetiva as políticas públicas municipais de interesse regional, 
fortalecendo assim, inclusive a representatividade de todos perante o Governo do Estado. Não 
havendo mais nenhuma outra proposta de candidatura aos cargos, foi iniciada a votação para 
ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA 

- RMS, onde todos os presentes votaram favoráveis e de forma unânime, sendo eleitos 
sucessivamente a PREFEITA DE ITAPETININGA, SIMONE MARQUETTO como Presidente e o PREFEITO DE 

CAPELA DO ALTO, PÉRICLES GONÇALVES (KÉKE) como Vice-Presidente do CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DA RMS. Antes de finalizar sua palavra, o DIRETOR EXECUTIVO, DR. MÁRCIO 

TOMAZELA perguntou aos presentes se poderiam realizar mais uma votação, sendo a eleição dos 
representantes do CONSELHO ORIENTADOR DO FUNDO DA RMS, composto por 04 (quatro) Prefeitos 
e (02) dois funcionários da AGEM, entretanto, devido as dúvidas geradas entre os presentes e a 
advertência prévia da coordenadora do COMITÊ EXECUTIVO DO PDUI, restou acordado que esta 
votação seria adiada para próxima reunião deste CDRMS, havendo a sugestão para que os 
Prefeitos Ex-Presidentes deste conselho fizessem parte da composição como orientadores do 
fundo. Antes de concluir a reunião, foi franqueada a palavras a todos os presentes, sendo que o 
PREFEITO DE ITU, GUILHERME GAZZOLA, fazendo o uso da palavra, prestou uma homenagem a 
PREFEITA MARIA JOSÉ, que o sucedeu na presidência do CDRMS após seus mandatos 
consecutivos, destacando as realizações da mesma que tanto fez, apesar de todas as mudanças 
ocorridas na gestão estadual em razão do cenário eleitoral, promoveu uma transição que foi o 



   

sonho dos membros desta RMS, com a implantação da agência executiva que representa a 
construção desse sonho. Em seguida, a PREFEITA DE ITAPETININGA, SIMONE MARQUETTO agradeceu 
os votos que recebeu e se colou à disposição para trabalhar em conjunto com todos. Com nada 
mais a declarar, deu-se por encerrada a REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SOROCABA. 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 a pedido da PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA – RMS e em apoio a AGEMSOROCABA. 


