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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 às 
dez horas do vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de 2021, reuniram-se os 
membros do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SOROCABA, no auditório da Secretaria Estadual da Fazenda, onde fica o escritório da 
Agência Metropolitana de Sorocaba, localizado na Avenida Adolpho Massaglia, 350, 
bairro Vossoroca, 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 o chamamento dos Membros 
Titulares e Suplentes do Conselho (CDRMS). O DIRETOR EXECUTIVO DA 
AGEMSOROCABA, DR. ANSELMO NETO e o DIRETOR ADJUNTO TÉCNICO DA 
AGEMSOROCABA, DR. MARCIO TOMAZELA, inauguraram os trabalhos cumprimentando 
os presentes e fazendo a devida apresentação dos prefeitos e demais autoridades. 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, enaltecendo a alegria de ter ocupado este cargo 
durante o período de sua gestão. Ainda sobre o CONSELHO, destacou a importância da 
união dos municípios da REGIÃO METROPOLITANA nos anos de 2020 e 2021 em relação 
às tomadas das decisões em conjunto, para atender o protocolo estadual de combate 
ao Coronavírus, dentre outros assuntos de relevância aos municípios da RMS. Agradeceu 
o apoio e parceria dos prefeitos conselheiros, em especial do Vice-presidente do CDRMS 
e Prefeito de Capela do Alto, Kéke. Passou-se, então, a palavra ao PREFEITO DE CAPELA 
DO ALTO, KÉKE, que agradeceu a PRESIDENTE DO CONSELHO, SIMONE MARQUETTO, 
pela parceria e destacou a importância dos cargos exercidos pela Prefeita Simone e por 
ele. Assim, foi aberta a palavra aos novos eleitos à presidência do CDRMS. O novo 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO, eleito pelos conselheiros, para dar 
início em seu mandato em 01 de janeiro de 2022, o PREFEITO DE SOROCABA, RODRIGO 
MANGA, iniciou seu discurso agradecendo os votos e a confiança depositada em sua 
pessoa. Em seguida destacou a importância do trabalho realizado pela PREFEITA 
SIMONE MARQUETTO em seu mandato e discursou sobre a alegria e oportunidade de 
assumir o importante cargo. Passou a palavra para a PREFEITA DE VOTORANTIM, 
FABÍOLA ALVES, eleita pelos conselheiros, à nova VICE-PRESIDENTE DO CDRMS. A 
PREFEITA FABÍOLA agradeceu a confiança de todos e a oportunidade de exercer esta 
função. Dando continuidade à reunião, a ASSESSORA TÉCNICA DA AGEMSOROCABA, 
SANDRA LANÇAS, convidou a DOUTORA PROFESSORA REGIANE RELVA ROMANO, para 
expor o protocolo Brasil 5G. Os participantes da reunião apreciaram a palestra. A seguir, 



 
a PREFEITA SIMONE MARQUETTO, convidou o DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DA 
AGEMSOROCABA, FABIANO DORETTO PAGIORO, para o esclarecimento de questões 
sobre o Fundo de Desenvolvimento da RMS. O DIRETOR discursou sobre O FUNDO e 
algumas questões que envolvem a captação deste recurso e o seu gerenciamento e as 
ideias discutidas pelo CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
DA RMS, presidido pelo PREFEITO DE ARAÇOIABA DA SERRA, DR. QUEVEDO.  Após esta 
apresentação, passou-se a palavra para a PREFEITA SIMONE MARQUETTO que colocou 
as atividades do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba e 
as contas da Agência Metropolitana de Sorocaba para apreciação e aprovação, onde 
todos os presentes votaram favoravelmente e de forma unanime ambas foram 
aprovadas. Abrindo a palavra aos presentes, todos elogiaram a condução dos trabalhos 
da Presidente Simone Marquetto e do Prefeito Kéke. Com nada mais a declarar, a 
Prefeita do Conselho agradeceu a presença de todos e 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, Márcio Tomazela, 
DIRETOR ADJUNTO TÉCNICO DA AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA, Secretário 
ad hoc, digitei a presente ATA, a pedido da PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA – RMS. 


