
Prestação
de contas
Janeiro 2022

Quem me conhece sabe que 
eu adoro metas. Por isso, o ano 
já começa com os DESAFIOS 
2022.

Neste mês de janeiro, demos 
continuidade aos projetos de 
combate à burocracia e de 
educação empreendedora. 

Confira a seguir!



56% DE REDUÇÃO 
DOS GASTOS DE GABINETE

56,3%
JÁ ECONOMIZEI

EM MEU MANDATO

#RESPEITOAOSEUDINHEIRO

R$ 6.182.411,68

Meta do Partido NOVO:  50%

RECUSEI OS PRIVILÉGIOS
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DESAFIOS 2022

CDE (Código de Defesa do 
Empreendedor): menos burocracia e 
mais geração de renda e emprego 

REGULARIZAÇÃO DO SANTA CRUZ: dar 
mais dignidade e oportunidades aos 
moradores da comunidade de SJC

CANNABIS MEDICINAL: facilitar o acesso 
dos medicamentos às famílias que 
precisam

CERVEJA ARTESANAL: 
desburocratização e geração de empregos

TIMES DE ROBÓTICA:
hoje apoio 4 times, a meta é apoiar 10!

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA:
em parceria com o SEBRAE, vamos chegar 
a mais escolas e cidades.



Fiscalização das emendas destinadas a Taubaté que vão permitir a geração 
de mais empregos e redução das burocracias - reunião com o Prefeito Saud e 
secretários.

SEBRAE - alinhamento sobre os projetos de Educação Empreendedora nas 
cidades da região e nas escolas estaduais.

Reunião com o Heber Lopes e o Jefte Pavam na PróNext - Soluções Inteligen-
tes para conhecer os projetos que geram oportunidades na área de tecnolo-
gia e inovação em São José dos Campos.

Almoço com o vereador de Caçapava Wellington Felipe e Lilian Mansur para 
alinharmos sobre o Projeto Caçapava Tech.

Reunião com o time do Hub Games em São José dos Campos para conhecer 
os projetos que podem gerar mais oportunidades aos jovens da região.

Doação de computadores para o Instituto Semear, realizada pelo INVOZ. O 
objetivo é contribuir com o trabalho que a instituição realiza com mais de 
4.000 crianças carentes no início da faculdade.

Visita ao Projeto Resgatando Vidas do vereador Professor Robson Paiva junto 
com a Lilian Mansur na Escola Estadual Luciana Damas Bezerra, em Caçapa-
va. O projeto atende 40 alunos aproximadamente com aulas de jiu-jitsu.

AGENDAS DE JANEIRO 
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Prestação de 
Contas na Casa da 
Maura.

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Quer que eu 
vá prestar contas 
na sua casa?

Prestação de contas ao empreendedor 
Nelson e seus colaboradores sobre o 
trabalho realizado junto ao vereador 
de Caçapava Wellington Felipe em 
Caçapava. 

Encontro com o Fauzer em Caçapava, 
junto com a Lilian Mansur para prestar 
contas do trabalho realizado na cidade 
e apresentar a Frente Parlamentar da 
Cannabis Medicinal.



Sueli Lopes
63 anos, divorciada, assistente 
social, presidente/fundadora da 
Associação Vida Nova, associa-
ção que trabalha  com crianças e 
adolescentes em situação de vul-
nerabilidade social no Bairro 
Esplanada  Santa Terezinha, em 
Taubaté há  26 anos.
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