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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº    003 /2019 
 

 
 

Dispõe sobre a concessão de título de 
“CIDADÃO SANTARRITENSE 

HONORÁRIO”.  
 

 
 
    Art. 1º - Fica concedido o título de 

“CIDADÃO SANTARRITENSE HONORÁRIO” ao Ilustríssimo 

MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI , pelos relevantes e 

inestimáveis serviços prestados a nossa comunidade e ao Município.   

             Art. 2º - A outorga do presente título será feita 

em Sessão Solene, em data a ser aprazada pelo homenageado e esta 

Casa de Leis.  

                               Art. 3º. - As despesas decorrentes do artigo 1º, 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento 

vigente, suplementada se necessária.                         

                                       Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

           Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do 

Passa Quatro, 14 de novembro de 2.019. 

 

 
Ver. Lucas Comin Loureiro 
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JUSTIFICATIVA  
 

 

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco 

Vinholi, tem 34 anos, é nascido em São Paulo, e é formado em Administração de 

Empresas pela PUC/SP com especialização em Gestão Empresarial pela FGV. Foi 

Deputado Estadual e Líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo. 

 No parlamento foi o relator das CPIs da cartelização da Citricultura e do Detran. 

Membro titular das Comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento, 

Educação e Cultura, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, 

Participação e Questões Sociais, da ciência e tecnologia, Inovação e Fiscalização e 

Controle. 

Em 2017, foi escolhido relator do Orçamento do Estado de SP designando e 

aprovando recursos para o exercício de 2018, para os 645 municípios paulistas, 

com foco principal nas áreas social, saúde, educação, meio ambiente e 

infraestrutura. Foi coordenador das Frentes Parlamentares em defesa dos 

estudantes, de apoio de combate ao câncer e das relações exteriores e vice-

coordenador da Frente em Prol do Transporte Metroferroviário (Fetram ). 

Iniciou sua vida pública junto aos movimentos estudantis, como presidente do 

Centro Acadêmico Leão XIII da PUC, foi diretor da União Estadual dos 

Estudantes (UEE) e União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi coordenador 

nacional do Empreendedorismo Juvenil no Ministério do Trabalho e Emprego e 

diretor do departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a juventude do 

Governo Federal. 
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Foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo em 

2015 e coordenou o Viva-leite, o maior programa de segurança alimentar da 

América Latina. Neste período foi também o vice-presidente do Conselho da 

Criança e do Adolescente (Condeca). 

Atualmente é Presidente Estadual do PSDB de São Paulo. A partir de 2019 sua 

trajetória política ganhou novos desafios ao assumir a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional a convite de João Doria governador de São Paulo. 

Sua relação de amizade e proximidade com Santa Rita vem propiciando grandes 

conquistas ao município, vários convenio e verbas foram disponibilizados para 

nossa cidade por meio de seu empenho pessoal e disposição em auxiliar a 

administração municipal na busca de melhorias e avanços, sejam em 

infraestrutura, turismo e cultura, saúde e social. 

 

 
Ver. Lucas Comin Loureiro 

 


