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VALORES REFERENTES A 
OUTUBRO DE 2021

Disponível: Verba com pessoal + gabinete: R$ 298.978,39

Valor gasto: R$ 130.483,91 

Meta do Partido NOVO: 50%56,3%de economia

JÁ ECONOMIZEI
R$ 5.668.409,95





COMBATENDO À
BUROCRACIA

Reunião com produtores de queijos artesanais, associações  
representativas e apoiadores na ALESP para tratar do Projeto de 
Lei que visa desburocratizar a produção artesanal de alimentos 

no Estado de SP.

Reunião com o secretário da Casa Civil Caue Macris para falar sobre 
o Projeto de Lei que desburocratiza a produção de queijo artesanal e 

discutir sobre o Código de Defesa do  Empreendedor.



VITÓRIA NO COMBATE 
À BUROCRACIA

Aprovação do Projeto de Lei 607/2021 que moderniza e 
REDUZ A BUROCRACIA para formalização, produção e 

comercialização de queijos, mel, carnes e outros produtos 
artesanais de origem animal.



FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA 
DA CANNABIS MEDICINAL

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis 
Medicinal e do Cânhamo Industrial, da qual sou coordenador ao lado 

de mais 20 parlamentares.

PILARES E OBJETIVOS  

Regulatório: 
Facilitar o acesso a medicamentos e à produção de cânhamo 

industrial.

Diálogo e Engajamento:
Melhor compreensão dos benefícios e entraves políticos e também 

combater preconceitos e angariar fundos.

Inovação:
Fomentar pesquisas e iniciativas inovadoras.



COMBATE À 
BUROCRACIA

Apresentação dos projetos do mandato que reduz 
a burocracia no setor de obras para geração de 

mais empregos.



SAÚDE

Assinatura do termo de parceria entre a prefeitura de Tremembé  e 
o Parque Tecnológico de São José dos Campos para 

desenvolvimento do Projeto de Informatização da Saúde no 
município.



EDUCAÇÃO

Apresentação do Projeto Referências para a Carol Paiffer, 
referência como empreendedora, sócia-fundadora e CEO da Atom 

S/A, e hoje compõe a bancada do programa Shark Tank Brasil. 

Visita à Escola Estadual Waldemar Salgado em Santa Branca 
para apresentar o projeto Educação Empreendedora e o Novo 

Futuro Tech. 



EDUCAÇÃO

Apresentação dos projetos de Educação Empreendedora e Novo 
Futuro Tech para  a secretária de educação de Santa Branca.

Discussão sobre a implantação do projeto Jovens Empreende-
dores Primeiros Passos e Novo Futuro Tech em Lorena/SP, para 

gerar mais oportunidades aos jovens, com o Secretário de Desen-
volvimento Econômico Ulisses Fukuda e o SEBRAE/SP. 



EDUCAÇÃO

Entrega de Kits de Robótica na Escola Professor Roque Passarelli 
em Caçapava, junto com o Ricardo, mentor da Brazilian Storm FRC 

6404, o vereador Wellington Felipe e professores. 

Fiscalização na Escola Estadual 
MONSENHOR IGNACIO GIOIA em 
São Luiz do Paraitinga, dos 
recursos destinados e 
apresentação dos projetos 
Educação Empreendedora e Novo 
Futuro Tech, junto com Felipe 
Silveirinha, Gabriel Tomazini e o 
vereador Arildo Junior.



RETOMADA ECONÔMICA 

Retoma SP - palestras sobre retomada econômica no Parque 
Tecnológico de São José dos Campos, com especialistas. 

Encontro de Líderes da Comunitas, sobre Convergência e 
crescimento, o caminho brasileiro, com o objetivo de fortalecermos 

um pacto coletivo para avanço social e econômico do Brasil.



CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Simpósio sobre Ciência, Tecnologia e Inovação em Políticas Públicas 
para o Desenvolvimento do Estado de São Paulo, onde apresentei os 3 

principais projetos da área de inovação: Informatização da Saúde, 
inovação no processo de análise de projetos e obras em Taubaté e o 

Novo Futuro Tech.

Prestação de contas do reitor da UNESP com o reitor Pasqual Barreti, 
na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, da qual sou presidente. 



TRABALHANDO PARA UM ESTADO 
MAIS EMPREENDEDOR

Evento em SJC - Ideias e Debate - Saúde: Desafios e 
tendências em um cenário pós-pandemia realizado pela 
Jovem Pan São José dos Campos. 

Anúncio de expansão da ALSTOM em Taubaté. Serão 
700 postos de trabalho com apoio e capacitação do 
SENAI. 

Reunião com empreendedores de Turismo do Litoral 
Norte sobre o potencial da região para geração de 
novas oportunidades. 

Reunião com representantes do IFOOD sobre demandas 
dos entregadores de Taubaté. 

Prestação de contas do mandato em Taubaté. 

Reunião com professores da UNESP de Guaratinguetá, Rio 
Claro, Itapeva e Araraquara e a subsecretária de Ciência e 
Tecnologia Paula LIMA sobre Centros de Inovação no Estado 
de São Paulo. 

Audiência na Câmara Municipal de São José dos Campos 
com o pré-candidato ao Governo Vinícius Poit e os vereadores 
Thomaz Henrique e Fernando Holiday. 



Visita ao Civi-co - espaço de trabalho compartilhado para 
empreendedores cívico-sociais, reunindo pessoas e 
organizações que geram transformações positivas na 
sociedade. 

Associação de Pais e Amigos para o apoio ao Talento de 
SJC - discussão sobre apoio aos alunos superdotados da 
rede estadual. 

Reunião em conjunto com a Lilian Mansur e com a 
Comissão que organiza as festividades e cultura Italiana 
em Taubaté. 

Visitas à Queijaria Paraitinga e ao alambique do Barnabé 
em Catuçaba/São Luiz do Paraitinga para falar sobre o 
Projeto de Lei que trata da produção artesanal no Estado de 
SP.  

TRABALHANDO PARA UM ESTADO 
MAIS EMPREENDEDOR

Sociedade de Amparo e Promoção (Soapro) em Taubaté - 
fui conhecer, em conjunto com a Lilian Mansur, os projetos e 
compartilhar experiências alinhadas ao Projeto Referências 
que tenho desenvolvido nas Escolas Estaduais. 



Como vota,
deputado?

SIM PL 26/2021
Institui Bonificação por Resultados - BR, cria a Controladoria Geral do 
Estado etc.

SIM PL 570/2021
Altera a Lei nº 11.498/03 e 17.149/19, que institui o PDDE, no Centro Paula Souza.

SIM PL 607/2021
Estabelece normas para manipulação e o beneficiamento de produtos 
comestíveis de origem animal, sob a forma artesanal.

SIM PLC 45/2019
Altera a LC nº 846, de 4/6/1998, que dispõe sobre a qualificação de 
entidades como organizações sociais.

SIM PL 1.097/2019
Institui "Dia Est. Conscientização do X-Frágil" e "Sem. Est. de Est. e Consc. 
sobre a Síndrome do X- Frágil".

SIM PL 412/2021
Institui o "Agosto Cinza" - mês estadual de conscientização e combate aos 
incêndios e queimadas no Estado.

SIM PL 595/2021
Institui a Política Estadual de Manejo Integrado do Fogo.



Como vota,
deputado?

SIM PL 653/2019
Autoriza P. Executivo a fazer parcerias com tatuadores para atendimento 
das mulheres que sofreram traumas.

SIM PL 298/2021
Proíbe inst. Financ. de ofertar contrato de empréstimo com aposentados e 
pensionistas por ligação telefônica.

SIM PL 519/2018
Institui o "Dia Estadual da Comida de Rua".

SIM PL 300/2020
Assegura o benefício do pagamento de meia-entrada para as pessoas 
com idade entre 0 e 99 anos.



José Cirilo 
de Jesus Júnior 

Apaixonado pela transformação do ser 
humano através da educação e do impacto 
social, é um entusiasta do empreendedorismo. 

Sua missão de vida é despertar e conectar 
pessoas a fim de transformar ideias em 
produtos e serviços de que a comunidade possa 
usufruir. Possui graduação em Desenho 
Industrial - Programação Visual e 
Pós-graduação em Tecnologia da Informação. 

Atuou como docente em cursos técnicos e é 
idealizador do Projeto Tijolinho, do Santuário 
Nacional de Aparecida. Atualmente, é mentor 
equipe robótica W.A.R (Wolf Army Robotics) 
Lorena, funcionário público e presta serviços na 
área de Administração, Design UX/UI, 
Desenvolvimento Web, Infoprodutos, 
Marketing e Auditoria Pública.
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