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Abril reforçou ainda mais a 
nossa crença de que juntos 
podemos construir o Estado de 
SP que queremos. 

Foi lançado o Ubatuba Tech e 
intensificamos as fiscalizações 
junto com Vinícius Poit e o 
deputado Alexis Fonteyne.

JUNTOS FAZEMOS MAIS!



54% DE ECONOMIA
DOS GASTOS DE GABINETE

56,3%
JÁ ECONOMIZEI

EM MEU MANDATO

#RESPEITOAOSEUDINHEIRO

R$ 6.700.089,80

Meta do Partido NOVO:  50%

RECUSEI OS PRIVILÉGIOS



AGENDAS COM 
VINICIUS POIT NO
LITORAL NORTE

Foram 2 dias de muito trabalho. Eu e o 
pré-candidato ao governo, Vinicius Poit, es-
tivemos no Litoral Norte para reuniões com 
pequenos empreendedores, comerciantes e 
moradores de Caraguatatuba e Ubatuba.

Ouvir é fundamental para 
definirmos como gerar boas 
oportunidades e melhorar a 
vida das pessoas.



LANÇAMENTO 
DO UBATUBA TECH 

Movimento de formação gratuita em tecnologia que 
conecta alunos com vagas de emprego na área.

O setor de tecnologia oferece muitas vagas 
de emprego, mas falta gente qualificada.

A boa notícia é que você pode fazer uma 
capacitação gratuita e aumentar a sua 
chance de conseguir um emprego.



AGENDAS COM 
ALEXIS FONTEYNE 

A saúde é uma prioridade na vida das pessoas.
Por isso, eu e o deputado federal Alexis Fonteyne 
visitamos as cidades de Tremembé, Taubaté e 
São José dos Campos para acompanhar de perto 
e fiscalizar as emendas destinadas por nós para 
a área da saúde.



FISCALIZAÇÃO

• Prefeitura de Tremembé: 
Fiscalização de emendas 
destinadas pelo deputado 
federal Alexis Fonteyne e 
por mim para a área da 
saúde. 

• Treinamento Voluntário 
Fiscalizador: treinamento 
para voluntários do 
mandato sobre Fiscalização, 
Contratos Administrativos e 
Publicidade das Licitações. 
Disponível no nosso canal 
no Youtube.

• Reuniões no Gabinete da 
Assembleia Legislativa, 
sobre fiscalização, auditoria, 
política e educação 
profissionalizante com o 
Itânio Mariano e Walter 
Fernandes.



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

• Reunião para entender os desafios e 
buscar soluções para geração de empre-
go e novas oportunidades na Fabinject, 
especializada no desenvolvimento, fabri-
cação e comercialização de produtos e 
equipamentos para profissionais que 
atuam na área da Saúde, Estética & 
Beleza.

• Discussão sobre propostas de política 
pública de geração de emprego e renda 
para os trabalhadores vulneráveis, com o 
economista Alexandre Pitoli.

• Bossa Summit: evento em São Paulo 
com os principais fundos de Venture 
Capital e investidores anjos do Brasil 
para se relacionar com empreendedores 
e startups.

• Encontro de colegas no Ecossistema 
de Inovação em Taubaté para discutir 
sobre Inovação Aberta e Sustentabili-
dade, Cooperação de Ecossistemas de 
Inovação e Estratégias para Negócios 
Ágeis.

• Bate-papo sobre oportunidades de 
emprego com Victor Haruo, head de 
parcerias da Dio._, plataforma parceira 
do nosso movimento Novo Futuro Tech.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Prestação de contas do mandato em 
Taubaté junto com a pré-candidata à 
deputada federal Lilian Mansur e 
voluntários do Novo para compartilhar 
as entregas realizadas pelo mandato e 
ouvir as demandas.

• Prestação de contas do mandato 
com a Lilian Mansur na casa do Gilmar 
Camargo.



COMBATE À BUROCRACIA

Produtores de cerveja artesanal no Parque 
Tecnológico de São José dos Campos: discussão 
sobre as dificuldades de quem empreende, as 
burocracias que atrapalham o setor e alternativas 
para a criação do Polo Cervejeiro do Vale do Paraíba.

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico: discussão sobre o Código 
de Defesa do Empreendedor com a 
secretária Marina Bragante e a Kiki 
Ramos.



Saúde
Hospital Municipal Universitário de Taubaté 
(HMUT) com a Dra. Simone Lima para 
conhecer a área de Ginecologia Obstetrícia 
do hospital, responsável pela rotina de 
saúde da mulher, gestação, parto e 
puerpério (pós-parto).

Educação
Instituto Ayrton Senna: reunião para 
conectar os seus programas com as escolas 
da região e com as secretarias de educação 
visando impactar ainda mais alunos e 
professores.

Segurança
Batalhão da Polícia Militar de Taubaté: 
junto com a Lilian Mansur e o comando da 
PM discutimos sobre as medidas que 
precisam ser adotadas para melhorar a 
segurança pública de Taubaté e toda a 
região do Vale do Paraíba.

Lançamento oficial da Associação 
Brasileira de Fretadores Colaborativos 
(ABRAFREC): Movimento Fretadores pela 
Liberdade, que nasceu no final de 2020 e 
conta com mais de 400 empresas do setor 
de turismo e fretamento de todo o país.

OUVIR E CONECTAR AS PESSOAS



TURISMO

Conselho Municipal de Turismo de Tremembé: 
Novas aquisições para o Museu de Tremembé e 
Circuito do Ciclo Turismo / "Circuito do Arroz" 
presidido pelo Alexandre Calil.

Frente Parlamentar em Defesa da 
Cannabis Medicinal e do Cânhamo 
Industrial: Audiência pública sobre a 
indústria de canabinoides.



VOTAÇÕES
EM PLENÁRIO

ABRIL

SIMVOTOU

PDL 16/2022
Manifesta concordância com o 
Convênio ICMS 24/22.

SIMVOTOU

PDL 17/2022
Manifesta concordância com o 
Convênio ICMS 31/22.

SIMVOTOU

PDL 18/2022
Manifesta concordância com o 
Convênio ICMS 33/22.

SIMVOTOU

734/2021
Cria a Serventia Extrajudicial da 
Comarca de Artur Nogueira.

PDL 18/2022
Manifesta concordância com o 
Convênio ICMS 33/22.

734/2021
Cria a Serventia Extrajudicial da 
Comarca de Artur Nogueira.



Tiago Canella
Tiago Bertoletti Canella é 
Engenheiro Ambiental e 
Sanitarista, tem MBA em 
Gerenciamento de Projetos e é 
Especialista em 
Georreferenciamento de Imóveis 
Rurais.

“
Há 6 anos, abri minha consultoria 
ambiental em São Bento do 
Sapucaí, a Aran Engenharia, e 
desde então, além de me dedicar à 
minha família, tenho um sério 
compromisso com o meio 
ambiente.”



FALE COMIGO
(12) 98293-0500

Trabalho por um 
Estado de São 
Paulo com menos 
burocracia e mais 
oportunidades.


