
Prestação
de contas
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Neste mês de março, entre 
as diversas ações, uma que 
merece destaque foi o nosso 
evento online de Prestação 
de contas dos meus 3 anos 
de mandato e Desafios para 
2022. 

Juntos já fizemos muito! 
E vamos fazer muito mais 
este ano! Boa leitura!



55% DE ECONOMIA
DOS GASTOS DE GABINETE

56,3%
JÁ ECONOMIZEI

EM MEU MANDATO

#RESPEITOAOSEUDINHEIRO

R$ 6.515.503,87

Meta do Partido NOVO:  50%

RECUSEI OS PRIVILÉGIOS



No dia 28 de março, realizamos o encontro online para a 
Prestação de Contas dos meus 3 anos de mandato e para 
discutirmos os novos desafios. Foi uma oportunidade de 
ouvir e trocar ideias. Afinal, JUNTOS FAZEMOS MAIS!

3 ANOS DE MANDATO 



No dia 15 de março, foi aprovado na Alesp o Projeto de 
Lei que institui o Código de Defesa do Empreendedor 
(CDE). Esse projeto, que eu e o deputado estadual 
Ricardo Mellão criamos juntos, é uma grande VITÓRIA 
que vai facilitar a vida dos empreendedores que 
querem gerar emprego e renda.

VITÓRIA    CDE APROVADO NA ALESP!



LANÇAMENTO SANJA TECH

No dia 28 de março, lançamos o Sanja Tech - movimento 
de formação gratuita para as áreas de tecnologia, 
programação e desenvolvimento, que conecta os alunos 
com as vagas de emprego nas empresas. O Sanja Tech é 
uma parceria com a DIO, DevJr, Parque Tecnológico, 
CREA-SP, CIESP, SENAI, SEBRAE, Fatec, Etec, Assecre e 
AEASJC.



AGENDAS EM TAUBATÉ

Anúncio da destinação de 
recursos para a orquestra 
infantil da Associação Vida 
Nova, junto com Lilian Mansur. 

Prestação de contas com
Engenheiros e Arquitetos, junto
com a Lilian Mansur sobre os
projetos de informatização do
sistema de obras e
modernização do Código de
Obras de Taubaté.

Ambulatório Médico de 
Especialidades - AME Taubaté: 
fiscalizar as instalações e os 
processos dos atendimentos 
que começaram. 



AGENDAS EM CAÇAPAVA E LORENA

CAÇAPAVA

Estância Silvania  - produtora de leite e queijo 
artesanal em Caçapava.

Unidade de Conservação de Caçapava e encontro 
com empreendedores do Turismo.

LORENA

Evento Mulher empreendedora - Associação Comercial, 
Industrial, Autônomos e Liberais de Lorena.

Palestra sobre empreendedorismo na prática - ETEC Lorena.



AGENDAS EM BAURU E MACATUBA

Macatuba: encontro com o prefeito Anderson Ferreira, junto
com deputado estadual Ricardo Mellão e os voluntários do
Novo.

Lançamento do Bauru Tech: movimento de qualificação 
nas áreas de tecnologia e programação que conecta os 
jovens com as oportunidades de emprego. Projeto liderado 
pelos voluntários do Novo.

Paschoalotto: empresa com oportunidades de emprego na 
área de inovação e tecnologia, junto com Ricardo Mellão, 
Monica Rosenberg e o voluntário do Novo Ricardo Schiavon 
para apresentar o Bauru Tech.

Apresentação da Lei que reduz a burocracia para produtores 
artesanais de Bauru e região.



AGENDA EM QUELUZ 

Fiscalização das obras de infraestrutura custeadas com 
emenda parlamentar Bairro São Benedito e São Geraldo.

Escola Estadual José de Paula França - fiscalização dos 
recursos destinados e apresentação do projeto Novo Futuro 
Tech.

Prestação de contas do mandato.



AGENDAS EM SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Fiscalização das obras de infraestrutura custeadas com 
emenda parlamentar e apresentação do Novo Futuro Tech.

Escola Estadual Dr. Genesio Candito Pereira - fiscalização dos 
recursos destinados e apresentação do projeto Novo Futuro 
Tech.

Prestação de contas do mandato.

Fiscalização das obras de infraestrutura custeadas com 
emenda parlamentar e apresentação do Novo Futuro Tech.



FISCALIZAÇÕES COM ADRIANA VENTURA

Fiscalização de emendas da deputada Adriana Ventura na 
Santa Casa de São José dos Campos.

Discussão sobre inovação e tecnologia na melhoria da saúde 
pública no Parque Tecnológico de São José dos Campos com 
a startup Nick Saúde e a deputada Adriana Ventura.

Fiscalização dos recursos enviados por mim e pela deputada 
Adriana Ventura para o HMUT. Total de R$ 2.285.575,00.

Fiscalização dos recursos enviados por mim e pela deputada 
Adriana Ventura para a Santa Casa de Guaratinguetá. 
Total de R$ 1.230.000,00.

Fiscalização dos recursos enviados por mim e pela deputada 
Adriana Ventura para o Hospital FUSAM Caçapava. 
Total de R$ 1.221.093,00. 

Encontro com filiados do NOVO 
em SJC, Taubaté e Jacareí e a 
deputada Adriana Ventura.



FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA 
CANNABIS MEDICINAL E DO CÂNHAMO INDUSTRIAL

Question Mark, Cannabis Ingredients e Queen Co. - 
Discussões sobre os desafios de empreender.

Audiência Pública da Frente Parlamentar em Defesa da 
Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial junto com o 
Ipsec Brasil.

Centro de Excelência Canabinoide (CEC) - Reunião com a 
Dra. Sandra e com o Bruno do Ipsec Brasil sobre pesquisas 
na área de Cannabis Medicinal.

1° Seminário Brasileiro de Direito do Cânhamo - 
Apresentação da Frente Parlamentar em Defesa da 
Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial.



TRABALHANDO POR UM ESTADO DE 
SÃO PAULO MAIS EMPREENDEDOR 

Apresentação do Secretário da Educação 
Rossieli sobre o PLC nº 3/2022 - reestruturação 
da carreira de professores. 

Programa SP Ecoaventura em Pinda - Auxílio a 
empreendedores que oferecem atividades de 
ecoturismo ou turismo de aventura. 

Banca de Avaliação do DemoDay 2022 - 
avaliação de startup aceleradas pela Brazil LAB.

Seminário Diálogos & Estratégias: Turismo - 
Discussão sobre as potencialidades do Turismo 
na região, realizado pelo Grupo Meon de 
Comunicação.



VOTAÇÕES
EM PLENÁRIO

MARÇO

SIMVOTOU

PL 96/2022
Institui o Programa Dignidade Íntima, 
no âmbito da Secretaria da Educação 
de São Paulo.

SIMVOTOU

PL 838/2021
Institui o Código de Defesa do 
Empreendedor, que estabelece normas 
de proteção à livre iniciativa e ao livre 
exercício da atividade econômica, assim 
como disposições sobre a atuação do 
Estado como agente normativo e 
regulador.

SIMVOTOU

PL 755/20
Estabelece a possibilidade de que as 
famílias que se encontrem na fila para 
adoção funcionem como famílias 
acolhedoras e lhes concede prioridade 
para adotarem as crianças ou 
adolescentes que tenham acolhido.

SIMVOTOU

SIMVOTOU

PLC 02/2022
Dispõe sobre os vencimentos e salários 
dos servidores que especifica.

PLC 10/2022
Dispõe sobre a concessão de abono 
complementar aos servidores, na forma 
que especifica (piso mínimo estadual).

PL 97/2022
Revaloriza pisos salariais dos 
trabalhadores que especifica, instituídos 
pela Lei nº 12.640/07 (piso mínimo 
regional).

SIMVOTOU

NÃOVOTOU



VOTAÇÕES
EM PLENÁRIO

MARÇO

SIMVOTOU

PR 2/2022
Altera dispositivos da Resol. 929/21, 
sobre normas dos horários de trabalhos 
das sessões ordinárias e extraordinárias.
.

SIMVOTOU

PLC 3/2022
Mensagem Aditiva do Governador ao 
PLC 3/2022.

PLC 3/2022
Demais emendas englobadamente do 
PLC 3/2022.

SIMVOTOU

PLC 3/2022
Acolhendo as emendas e subemendas 
do relator ao PLC 3/2022.

SIMVOTOU

PLC 3/2022
Institui Planos de Carreira e 
Remuneração para os Professores de 
Ensino Fundamental e Médio, para os 
Diretores Escolares e para os 
Supervisores Educacionais da 
Secretaria da Educação.

NÃOVOTOU
PLC 4/2022
Dispõe sobre a revalorização das Esca-
las de Classes e Vencimentos do 
Quadro da Secretaria da ALESP.

NÃOVOTOUPLC 5/2022
Altera a Lei Complementar nº 988/2006, 
quanto à reclassificação dos vencimen-
tos do Defensor Público-Geral do 
Estado. NÃOVOTOU

PLC 8/2022
Dispõe sobre a concessão de revisão 
geral anual conf art 37 da CF, combina-
do com a Lei nº 12.680/2007, do TCE.

NÃOVOTOU

PLC 6/2022
Altera a Lei Complementar nº 1.050/2008, 
quanto à reclassificação dos vencimentos 
de Cargos de Apoio da Defensoria.

SIMVOTOU



Keller Souza
29 anos, empreendedor e nas 
horas vagas criador de conteúdo 
e streamer.

Acredito que possamos melhorar 
nossa sociedade através de uma 
política transparente, que dê 
valor aos nossos impostos com 
destinos corretos, como saúde, 
educação, segurança e 
infraestrutura. 

Uma política sem privilégios, 
assim como adota o Sérgio Victor 
e o Novo, que mostra cada mais 
vez o porquê de acreditar e ter 
esperanças de um país melhor.



FALE COMIGO
(12) 98293-0500


