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Fevereiro parece que 
passou rápido demais, 
mas é porque tivemos 
muito trabalho: agenda 
com Felipe D’Avila e 
Vinicius Poit, lançamento 
do Novo Futuro Tech em 
Taubaté e Aparecida, 
visitas às escolas e muito 
mais. Boa leitura!
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55,5% DE ECONOMIA
DOS GASTOS DE GABINETE

56,3%
JÁ ECONOMIZEI

EM MEU MANDATO

#RESPEITOAOSEUDINHEIRO

R$ 6.350.543,35

Meta do Partido NOVO:  50%

RECUSEI OS PRIVILÉGIOS



| AGENDA COM FELIPE D´AVILA, 
VINICIUS POIT E LILIAN MANSUR 

Buser - visitamos a empresa que gera mais de 500 empregos 
na região, trabalhando com inovação no transporte de 
passageiros. Estiveram também presentes o vereador Thomaz 
Henrique e Antonio Motta. 

Almoço com filiados do NOVO e empreendedores em SJC para 
apresentação da pré-candidatura à presidência do Brasil e ao 
governo de SP.

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais - núcleo responsável pela prevenção e 
gerenciamento da atuação governamental perante eventuais 
desastres naturais ocorridos em território brasileiro, junto 
esteve também a Lilian Mansur, pré-candidata à deputada 
federal pelo Partido Novo.

Visita à Villarta elevadores e IQT Indústrias químicas para 
conhecer as fábricas que geram muitos empregos em Taubaté. 
Esteve presente também a Lilian Mansur, pré-candidata à 
deputada federal pelo Partido Novo.



| NOVO FUTURO TECH  

O Novo Futuro Tech é um 
movimento de formação gratuita 
para as áreas de tecnologia, 
programação e desenvolvimento 
que não para de crescer! 

Desenvolvido por mim em parceria 
com a Digital Innovation One e com 
apoio da comunidade Dev Jr BR, o 
Novo Futuro Tech já tem mais de 
12.000 alunos inscritos.

• Lançamento do Aparecida Tech - plataforma 
online de cursos nas áreas de tecnologia e 
programação que conecta os jovens com as 
oportunidades de emprego. Agradeço à parceria 
do prefeito Luiz Carlos de Siqueira e de toda a 
equipe da Prefeitura de Aparecida. 

• Lançamento TaubaTech no Hub de Inovação 
Tecnológica - movimento de qualificação nas 
áreas de tecnologia e programação que conecta 
os jovens com as oportunidades de emprego.



FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA 
CANNABIS MEDICINAL E DO CÂNHAMO INDUSTRIAL

Apresentação da Frente Parlamentar em 
Defesa da Cannabis Medicinal e do 
Cânhamo Industrial para o Leonardo Sobral, 
representante do Grupo Maete.

Audiência Pública da Frente 
Parlamentar em Defesa da Cannabis 
Medicinal e do Cânhamo Industrial, 
que teve o objetivo de sensibilizar a 
sociedade e trazer relatos verídicos 
da eficácia do uso dos 
medicamentos à base de Cannabis 
Medicinal.



EDUCAÇÃO

Cada vez que investimos em educação, estamos comprando 
um pedacinho do futuro das novas gerações. Por isso, faço 
questão de visitar as escolas, ouvir as demandas, destinar 

emendas e acompanhar o uso dos recursos públicos.

VISITAS À ESCOLAS EM FEVEREIRO

Paraibuna
Escola Prof. Geraldo Martins dos Santos para fiscalizar os recursos 
destinados e apresentar os projetos de educação empreendedora 
e referências.

Taubaté
Escola Monsenhor Alves - Fiscalização de recursos destinados e 
apresentação dos projetos Taubatech e Referências.



EDUCAÇÃO

VISITAS À ESCOLAS EM FEVEREIRO

Taubaté
• Escola Amacio Mazzaropi - Fiscalização de recursos destinados e 
apresentação dos projetos Taubatech e Referências.

• Escola Prof. Bernardino Querido - Fiscalização de recursos 
destinados e apresentação do projeto TaubaTech, que gera 
oportunidades aos jovens.

• Escola Dr. Antônio de Moura Abud - Junto com a Lilian Mansur - 
Fiscalização de recursos destinados e apresentação do projeto 
TaubaTech, que gera oportunidades aos jovens.

Aparecida
Escola Estadual Edgard de Souza - apresentação do projeto 
Aparecida Tech junto com o voluntário José Cirilo.

São José dos Campos
Escola Olímpio Catão - anúncio do envio de recursos para o 
projeto de robótica na Escola e novas oportunidades para os 
alunos.



PRESTANDO CONTAS 

Prestação de contas 
em Taubaté.

Encontro com voluntários do 
mandato para prestação de 
contas.

Apresentação dos projetos de 
educação para a professora Isa 
Ramos junto com a Keyti Ferreira.

A transparência é uma das principais marcas do meu mandato.  
Faço questão de ouvir as pessoas, mas também prestar contas 
de todo o meu trabalho. Quer receber a prestação de contas? 

Me chama no (12) 98293-0500.



ENCONTRO COM EMPREENDEDORES 

PARAIBUNA
Empresa Bananinha Paraibuna - conversa com os 
empreendedores que investem na cidade e geram empregos 
desde 1975.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Visita na Associada da Fundação Dom Cabral CMP Business para 
conhecer as formações e qualificações que oferecem para 
empreendedores.

TAUBATÉ
Visita à Only Entretenimentos para ouvir os empreendedores e 
prestar contas do mandato.

APARECIDA
Conversa com empreendedores de Aparecida e prestação de 
contas das entregas do mandato na cidade, junto com o 
voluntário José Cirilo no Hotel Pelegrinos.



ENCONTRO COM EMPREENDEDORES 

TAUBATÉ
• Workshop sobre compras públicas para empreendedores.

• Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT) - 
apresentação de projetos e discussão sobre o desenvolvimento de 
atividades, formações e treinamentos a serem realizados pela ACIT 
aos associados e parceiros, com Ricardo Vilhena, Dr. João Roberto 
Pardo e Paulo Severo.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Visita à Tesla Robótica Educacional para conhecer os projetos 
desenvolvidos de robótica nas escolas públicas e privadas.

• Discussão com empreendedores de turismo de São José dos 
Campos sobre os trabalhos do mandato no setor e as 
oportunidades e potenciais da região.



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Comunidade Santa Cruz em São José dos Campos junto com os 
arquitetos Álvaro Guimarães e André Fischer e a Dona Fátima 
para discutir sobre a revitalização do bairro.



TAUBATÉ

Entrega para a APAE, junto com Lilian Mansur, do ofício anunciando 
a destinação de recursos para investimentos na Associação no valor 
de R$ 200.000,00 para construção de piso e arquibancada em 
quadra poliesportiva. 

O objetivo é proporcionar um melhor desempenho das atividades 
realizadas pelas crianças, jovens e adultos excepcionais que 
recebem o atendimento social da APAE, auxiliando na reinserção 
social dos portadores de deficiência intelectual e seus familiares.



Fabiana Luz
Olá, meu nome é Fabiana Luz, sou 
presidente da cooperativa 
Amigos do Santa Teresa. 

Há  11 anos  me dedico a  
trabalhar com reciclagem.

Meu maior objetivo é conseguir 
dar reconhecimento e agregar 
qualidade de vida aos nossos 
cooperados e catadores.



TAUBATÉ
• Workshop sobre compras públicas para empreendedores.

• Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT) - 
apresentação de projetos e discussão sobre o desenvolvimento de 
atividades, formações e treinamentos a serem realizados pela ACIT 
aos associados e parceiros, com Ricardo Vilhena, Dr. João Roberto 
Pardo e Paulo Severo.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Visita à Tesla Robótica Educacional para conhecer os projetos 
desenvolvidos de robótica nas escolas públicas e privadas.

• Discussão com empreendedores de turismo de São José dos 
Campos sobre os trabalhos do mandato no setor e as 
oportunidades e potenciais da região.

Sigo firme na missão de 
construir um estado onde 
todos tenham oportunidade 
de melhorar de vida. 

E o Novo Futuro Tech é um 
movimento criado para 
capacitar e conectar as 
pessoas com as oportunidades 
de emprego.

FALE COMIGO
(12) 98293-0500



https://www.sympla.com.br/3-anos-de-mandato---prestacao-de-contas-e-desafios-para-2022__1516980

