PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 - 2021
De 11 de maio de 2021

Concede o Título de Cidadão Pedrabelense ao Exmo.
Secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, Sr. Marco Antonio Scarasati
Vinholi

O Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais FAZ SABER que a Câmara Municipal em sessão realizada
no dia ....... de ................................... de ........... APROVOU e ela promulga o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO: -

Art. 1º. Fica concedido o título de Cidadão Pedrabelense ao Exmo. Secretário
de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Sr. Marco Antonio Scarasati Vinholi.

Art. 2º. A entrega do respectivo Diploma ficará a cargo da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, que designará dia e hora para as solenidades de praxe.

Art. 3º. As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas próprias do orçamento vigente que, se necessário, serão suplementadas.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua Publicação.

Sala das Sessões “Vereador Lázaro Benedito de Lima”
Pedra Bela, 11 de maio de 2021

Vanderlei Lopes da Silva
Vereador

APOIO:

Adão Moacir Ferreira
- Vereador -

Daniel Marciano Basílio
-Vereador-

Isaac Ferreira Gomes
- Vereador -

Natal Aparecido de Lima
- Vereador -

Anderson Luiz Cenciani
- Vereador -

Filomena Aparecida Janine
-Vereadora-

José Luiz Leonardi
- Vereador -

Roseli Jesus Amaral Leme
- Vereadora –

Justificativa:
O Secretário De Desenvolvimento Regional Do Estado De São Paulo, Marco
Antonio Scarasati Vinholi, nasceu em são paulo, capital, tem 36 anos e é o mais jovem secretário
do governo Doria.
Formado em Administração de Empresas pela PUC/SP, com especialização em estão
Empresarial pela FGV, é empresário do ramo de comunicações e agronegócio. Foi Deputado
Estadual, líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo e relator do orçamento estadual
por duas vezes.
Possui vasta experiência em administração pública, trabalhando nos três níveis da
federação. No Governo Federal, foi coordenador nacional de Empreendedorismo Juvenil, diretor
do departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude, e membro do Conselho
Nacional de Juventude.
Atuou também como diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo
do Estado de São Paulo, coordenador do Projeto Vivaleite, o maior programa de segurança
alimentar da América Latina, e vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente
(Condeca) do Governo do Estado de São Paulo.
Foi ainda membro do Conselho do Trabalho e Emprego do Governo do Estado de
São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Catanduva.
Dos poucos secretários com gabinete fixo no Palácio dos Bandeirantes, Marco
Vinholi desempenha uma função estratégica no Governo Doria. Ele é o responsável pela
articulação e vinculação da gestão estadual com os 645 municípios paulistas, mantendo diálogo
regular com as lideranças locais e regionais e debatendo com elas as principais demandas de obras
e serviços da população.
A premissa fundamental que guia o trabalho político de Vinholi, sua principal
ferramenta de trabalho, é o diálogo. Ouvir as necessidades das 16 Regiões Administrativas de SP,
encaminhá-las aos setores competentes, cobrar resultados, integrar e articular parcerias e
convênios com os municípios, tudo isso constitui o território privilegiado da atuação de Vinholi.
Ademais, Vinholi tomou a linha de frente no combate ao coronavírus no interior e
litoral de SP, assumindo a coordenação do Conselho Municipalista, que congrega secretários
estaduais e os dirigentes das 16 principais cidades do estado no enfrentamento da pandemia e na
discussão da retomada gradual e regionalizada da economia.
Tais feitos demonstram o quão importante é sua atuação junto ao Estado de São
Paulo, bem como, a razão de ser merecedor deste titulo de Cidadão Honorario, sendo uma honra
para nós, acolhe-lo sob nossas raizes e nossa comunidade.

