
 

 

 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA - RMS, REALIZADA EM 16 DE 

FEVEREIRO DE 2022 às dez horas, reuniram-se os membros do CONSELHO 

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA, no 

Hotel Dan Inn, no 1º Encontro de Prefeitos da RMS (Gestão 2022-2023). 

Compareceram os membros titulares e suplentes constantes da lista de 

presença e a AGEM Sorocaba, que passa a fazer parte integrante desta ata 

como se nela estivesse transcrita. A reunião teve início com a leitura dos itens 

da pauta proposta e a aprovação da ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA. Em ato 

contínuo a reunião teve início com a abertura e apresentação do Presidente 

Rodrigo Manga, Prefeito de Sorocaba que enalteceu a presença de todos. O 

Presidente apresentou a proposta da criação de 9 (nove) comissões para 

trazer propostas para a RMS sendo elas: planejamento; habitação, 

saneamento e meio ambiente; saúde e bem-estar; desenvolvimento 

econômico; esporte cultura, lazer e turismo; segurança pública; educação; 

mobilidade e transporte, onde ficaria a cargo de cada comissão se reunir 

mensalmente e apresentar propostas e projetos. Sugeriu também a criação 

de um CADI (centro de aceleração de desenvolvimento e inovação) de forma 

regional. Foi feita a apresentação do CADI Municipal de Sorocaba pela 

Coordenadora interina, Senhora Bárbara E. Braz e pela chefe de Divisão de 

Captação de Recursos do CADI, Senhora Mariana Magon. Após a 

apresentação foi pedido aos Prefeitos que se manifestassem sobre quais 

comissões desejariam compor. As comissões formadas foram: - Esporte: 

Alambari, Ibiúna, Tapiraí; - Desenvolvimento Econômico: Araçariguama, 

Araçoiaba, Boituva; - Planejamento: Cerquilho, Piedade; - Saneamento e 

Meio Ambiente: Alumínio, Capela do Alto, Mairinque; - Segurança: Tietê, Pilar 

do Sul; - Habitação: Votorantim, Sorocaba; - Saúde e bem estar: Salto de 

Pirapora, São Roque, Cesário Lange; - Educação: Sarapuí, Tatuí; - Mobilidade 

e Transporte: Jumirim; - Relações Institucionais: Salto, Salto de Pirapora, 



 

 

Tapirai e Tatuí, onde todos os Prefeitos sugeriram essa comissão, ficando 

assim com a composição de 10 comissões. Em ato contínuo, enquanto 

falavam em qual comissão desejariam fazer parte, os Prefeitos também 

discorreram: Capela do Alto: consórcio mais móvel e um espaço para discutir 

os temas do CERISO; Jumirim: acesso às cidades; Mairinque: 

consorciar/parceria público-privada para manuseio de lixo doméstico; evitar 

a migração interna de região; Boituva: informou a utilização de uma Usina 

Móvel de lixo que está em testes; Piedade: manuseio do lixo, água, audiência 

com o Governo de São Paulo com o Senhor Bunjiro Nakao; Salto: comunicou 

o Falecimento do Senhor Engenheiro Marco Antônio Garcia de Almeida, 

Secretário Executivo do CBHSMT do DAE (Funcionário de carreira); sugeriu a 

criação da comissão de comunicação e outra de relacionamento institucional; 

mexer no artigo 28 da Lei das PPPs; Salto de Pirapora: comissão de 

relacionamento institucional e comissão (lobby) para fazer pressão junto aos 

Deputados e Senadores para recursos e benfeitorias na RMS; Tapiraí: 

comissão de relação institucional, onde essa reunião abre um diálogo na RMS; 

Tatuí: apresentação institucional da RMS para maior visibilidade da região. 

Kelly Schettini, Diretora da DRS16 se colocou à disposição para viabilizar 

todos os recursos possíveis e pediu apoio na doação de sangue. Solange 

Guerra Bueno da Secretaria Estadual de Esportes parabenizou Sorocaba pela 

sede nos jogos abertos do interior na RMS que será este ano. Benjamin Bill 

Vieira de Souza, da Casa Civil falou em buscar interagir mais com a RMS, 

continuar trabalhando em conjunto ao Governo de São Paulo; o Senhor 

Henry, representando a Deputada Estadual Maria Lúcia Amary, parabenizou 

os trabalhos e se colocou à disposição de todos. Todos os Prefeitos 

parabenizaram a iniciativa do Presidente da RMS, Rodrigo Manga e este para 

finalizar informou com foi feita uma agenda com o Vice-governador, Senhor 

Rodrigo Garcia, no dia 08 de março, às 15h00 no Palácio do Governo. Para 

constar, lavrei esta ata que lida, vai devidamente assinada, Eu, Dennys 

Dayan Daher, Assessor Técnico III 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. 


