
Prestação
de contas
Novembro 2021
Novembro foi um mês de muito 
trabalho. 

Tivemos uma grande vitória com a 
sanção da lei que reduz a burocracia 
para produção e comercialização de 
produtos artesanais de origem 
animal; lançamos o Novo Futuro Tech 
em Lorena; e destinamos recursos 
para investimentos na cidade de 
Taubaté, entre outras ações e 
projetos. 

Sigo firme na missão de construir um 
Estado mais empreendedor, onde as
pessoas tenham oportunidades de 
melhorar de vida.
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VALORES REFERENTES A 
NOVEMBRO DE 2021

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

Valor gasto: 
R$ 122.244,55 

Meta do Partido NOVO: 50%60% de economia

JÁ ECONOMIZEI
R$ 5.845.143,79
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VITÓRIA NO COMBATE 
À BUROCRACIA

Sanção da Lei pelo governador, 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, considerada pelos próprios produtores

como uma das leis mais modernas do país.



NOVO FUTURO TECH 

Plataforma para qualificação na área de tecnologia e novas 
possibilidades de emprego dando mais oportunidades aos 

jovens com curso gratuito de programação.

Lançamento do Monteiro Lobato Tech junto com o vereador e 
presidente da Camâra Municipal Allan Rached.

Lançamento do Lorena Tech com a Prefeitura 
Municipal de Lorena 



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Reunião sobre avanços e melhorias na legislação paulista que trata 
de ciência e tecnologia no Estado no IPT - Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas.

Agendas em empresas de inovação e tecnologia de Campinas sobre 
as oportunidades de emprego na área. 



INVESTIMENTOS NA 
CIDADE DE TAUBATÉ

Entrega ao Prefeito Saud dos recursos no valor de 
R$1.398.000,00 para investimentos nos projetos:

• Informatização da Secretaria de Planejamento;
• Modernização do Código de Obras; 
• Instalação de Pumptrack; (pista com lombadas para a 
prática de esportes com bikes) no parque SEDES;
• Aquisição de equipamentos da Orquestra Sinfônica 
Jovem; 
• Digitalização do sistema de saúde, uma parceria com 
o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que vai 
diminuir as filas e agilizar o atendimento médico.



FRENTE PARLAMENTAR 
EM DEFESA DA CANNABIS 

MEDICINAL E DO CÂNHAMO 
INDUSTRIAL

Evento sobre Medicina e ciência Canabinóide que teve como 
objetivo realizar um levantamento sobre as dificuldades que a 

medicina e a ciência enfrentam para obter avanços sobre o assunto. 
Outro objetivo é colaborar no combate ao preconceito em relação à 

cannabis medicinal, por meio do fornecimento de informações 
técnicas para a sociedade.

Palestrantes:
 Renato Filev, Dr. Flavio Geraldes Alves, Dra. Paula Dall’Stella, Dra. 

Maria Teresa Jacob e Alessandra Bastos Soares.



SAÚDE

Telemedicina e Cannabis Medicinal com o Claudio Lottenberg, 
presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Albert Einstein e com o Dr. Nelson Wolosker, vice-presidente de Pesquisa 
e Inovação do hospital.

Reunião com a Diretoria da Santa Casa de Guaratinguetá e com o 
deputado e colega de partido Ricardo Mellão para discutir sobre 
as necessidades da instituição, que atende as regiões do Vale da 

Fé e do Vale Histórico.



EDUCAÇÃO

Apresentação de projetos sobre Educação Inclusiva.

Apresentação do Projeto Referências desenvolvido nas Escolas 
Estaduais de Taubaté para voluntários que vão contribuir com o 

projeto. 



EDUCAÇÃO

Parceria com o Instituto Ayrton Senna para desenvolver atividades 
com as secretarias municipais de educação na Região do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira visando apoiar a 

retomada presencial das aulas com ações de melhorias na 
educação. 



TRABALHANDO PARA UM ESTADO 
MAIS EMPREENDEDOR

Comunidade Santa Cruz em São José dos Campos - 
reunião com moradores sobre projeto de requalificação da
comunidade com a implantação de paisagismo.

Invest Guará - evento com empreendedores, agências 
de viagem, proprietários de restaurantes ou hotéis e o 
mercado de turismo em geral. 

Visita ao Centro Universitário Teresa D'Ávila - para 
conhecer mais detalhes do projeto do Parque 
Tecnológico. 

Parceria entre o Instituto Embelleze e a ONG Tereza Vale a 
Pena para geração de mais oportunidades e 
empreendedorismo para pessoas socialmente vulneráveis. 

Relações públicas do @ifoodbrasil Tayara para discutir 
sobre o combate a leis que podem burocratizar o setor e 
alinhar a visita deles em Taubaté para conversar com os 
entregadores da cidade. 



Encontro com professores e alunos envolvidos nos 
projetos de robótica em Lorena - Wolf Army Robotics 
8066.

Encontro com o representante da Raps Brasil para 
prestação de contas do mandato e alinhamento para 
trabalhos em conjunto com a instituição. 

TRABALHANDO PARA UM ESTADO 
MAIS EMPREENDEDOR

Entrega da placa para a Tônia, que simboliza a conquista da 
lei 17.342 que regulariza o comércio de beira de estrada. 

Reunião na Prefeitura de Lagoinha com secretarias de 
educação, cultura e turismo para definir os detalhes do 
Lagoinha Tech e as ações que vão fomentar o 
empreendedorismo nas escolas e o turismo na cidade.

Fiscalização da emenda destinada a Lagoinha - R$ 100 
mil para compra do Trator Agrícola, que vai melhorar e 
agilizar o atendimento aos 200 produtores rurais da 
cidade, movimentando ainda mais a economia local. 



Como vota,
deputado?

SIM PL 36/2021
Cria a Região Metropolitana de Jundiaí e dá providências correlatas. 

SIM PL 664/2021
Dispõe sobre o Programa de Auxílio Financeiro às Entidades Hospitalares sem 
fins lucrativos. 

SIM PL 720/2021
Institui o Programa Bolsa Auxílio Permanência - PBAP, aos estudantes da 
FAMEMA em situação de vulnerabilidade.

SIM PR 20/2021
Fixa, em caráter excepcional, normas relativas aos horários e aos trabalhos 
das sessões ordinárias e extraordinárias.

SIM PR 17/2021
Dá nova redação a dispositivos da Resolução nº 925, de 02 de fevereiro de 
2021. 

SIM PDL 81/2021
Manifesta concordância com a implementação do Convênio ICMS 187/21.

SIM PDL 82/2021
Manifesta concordância com a implementação do Convênio ICMS 189/21



Como vota,
deputado?

SIM PR 2/2020
Altera dispositivo da Resolução 910/2016, que institui o Prêmio Inezita 
Barroso.

SIM PR 27/2021
Criação de cargos em comissão para a Liderança do PRTB.

SIM PL 1.011/2019
Institui o Programa de Educação Financeira na rede estadual de ensino. 

SIM PL 492/2020
Obriga os condomínios a comunicar a ocorrência de casos de maus tratos 
a animais.

SIM PL 619/2018
Declara o município de Laranjal Paulista "Capital dos Brinquedos" no 
Estado.

SIM PL 759/2019
Declara o município de Jaú "Capital do Calçado Feminino" no Estado.

SIM PLC 22/2019
Amplia o Quadro de Cargos de Promotor de Justiça e acrescenta o inciso 
VI ao art 165 da LC 734, de 26/11/1993.

SIM PL 1.286/2019
Dispõe sobre a realização do Teste Imunoquímico para Pesquisa de 
Sangue Oculto - FIT na rede pública. 



Como vota,
deputado?

SIM PL 32/2020
instituir o Programa de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos, 
criar o Registro Único de Tutor.

SIM PL 518/2021
Prioridade no atendimento e emissão de laudos pelo IML, para mulheres 
vítimas de violência doméstica. 

SIM PL 637/2021
Altera a Lei n.º 6.374/89, que dispõe sobre a instituição do ICMS

SIM PL 582/2021
Promove alterações e consolida a legislação que classifica os Municípios 
Turísticos do Estado de São Paulo.

SIM PLC 7/2021
Cria serventia extrajudicial na Comarca de Hortolândia. 

SIM PLC 8/2021
Cria serventias extrajudiciais nos Distritos de Ouro Verde e Campo Grande 
na Comarca de Campinas.

SIM PLC 10/2021
Cria serventia extrajudicial na Comarca de Jarinu.

SIM PLC 37/2021
Dispõe sobre a concessão do Abono-FUNDEB aos profissionais da 
educação básica da rede de ensino.

SIM PL 785/2021
Institui o Programa Conecta SP. 



Delcenir 
Ducati 

Ama trabalhar e interagir com pessoas de 
todas as idades.
Entende que o sucesso dos eleitores e do 
país passa tão somente pela educação e 
desenvolvimento pleno  das habilidades e 
do autoconhecimento! 

Esteticista Facial e Corporal. Educadora 
Estética. Estudante de RI e Idiomas.
Autônoma.
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