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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, realizada dia 01 de JULHO de 2021, às 10 horas. 
Na data e horário aprazada, reuniram-se os membros do CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA, via ZOOM (link de 
acesso da reunião: 
https://us02web.zoom.us/j/85092942261?pwd=dzFNK21ORDhqWjg3SnJONjRub1ZWZ
z09). 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 autorização para abertura da videoconferência transmitida pelo Zoom 
e chamamento dos Membros Titulares e Suplentes do Conselho (CDRMS) para início da 
reunião. A Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMS, Simone Marquetto, 
inaugurou os trabalhos cumprimentando os presentes. Ato contínuo passou a palavra 
ao Diretor Adjunto Técnico da Agência Metropolitana de Sorocaba, Márcio Tomazela, 
que representando o Diretor Executivo da AGEMSOROCABA, Anselmo Neto, fez a 
verificação de presença e a apresentação dos prefeitos e demais autoridades. Ato 
contínuo, efetuou a leitura dos itens da pauta proposta: Aprovação da ATA DA 22ª 
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; outros assuntos de 
interesse da RMS. Em seguida, passou-se a palavra para a Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da RMS, Prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto, que iniciou seu 
discurso, agradecendo a presença de todos. Ato contínuo foi proposta a aprovação da 
22ª ATA DA REUNIÃO DO CDRMS que foi APROVADA por unanimidade. Em seguida a 
Presidente do Conselho e Prefeita de Itapetininga apresentou um balanço de sua 
atuação perante a RMS e destacou a importância da parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a AGEMSOROCABA. 
Em seguida abriu-se a palavra ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, MARCO VINHOLI, que agradeceu a presença dos Prefeitos e refrisou a 
importância da REGIÃO METROPOLINA DE SOROCABA pela sua atuação de força perante 
ao Governo. Mencionou a presença do SECRETÁRIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO, FLÁVIO 
AMARY na reunião e enalteceu a importância desta eleição e explicou que através do 
consenso dos Prefeitos membros do Conselho, foi decidido que a Presidente do 
Conselho, Simone Marquetto, finalizaria sua gestão em 31 de dezembro de 2021 a fim 
de regularizar o procedimento eleitoral e que as eleições subsequentes seriam 
realizadas na primeira dezena de dezembro, sem prejuízo do processo eleitoral 
convocado para hoje. Retomando a palavra à Presidente do Conselho, Simone 



 
Marquetto, ela abriu a seção para a votação. Os votos foram feitos através de chamada 
eletrônica e registrados pelo chat da plataforma e pela lista de presença, aprovando, 
por unanimidade, a prorrogação do mandato atual da Prefeita de Itapetininga, Simone 
Marquetto e do vice, Prefeito de Capela do Alto, Péricles Gonçalves, o Kéke, bem como 
foram eleitos, por unanimidade, o Prefeito de Sorocaba, RODRIGO MANGANHATO, o 
MANGA, para Presidência do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Sorocaba e como vice, a Prefeita de Votorantim, FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO, 
pelo período de 1° de Janeiro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022. Abriu-se a palavra 
para ambos que agradeceram a confiança de todos. Ato contínuo a Presidente Simone 
Marquetto abriu a palavra aos Prefeitos que destacaram a importância da união para o 
desenvolvimento de uma Região Metropolitana ainda mais forte, agradeceram o 
comprometimento e empenho da Prefeita Simone Marquetto e de seu Vice, o Prefeito 
Kéke, à frente do Conselho de Desenvolvimento da RMS. Já ao final da reunião o Prefeito 
de Salto, Laerte Sosin, sugeriu 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-prefeito de 
Campina do Monte Alegre, José Benedito Ferreira, o Zé Dito, que faleceu no dia de hoje 
pela manhã, vítima de COVID. Não havendo nada mais a tratar, com esta homenagem, 
foi finalizada a reunião. 


