
“A boa política é 
feita com diálogo 
e transparência.” 

Confira um resumo das principais ações 
durante os dois primeiros anos de mandato 

do deputado federal Felipe Rigoni

Informativo do mandato - 2019 e 2020



Nosso mandato vem mostrando que a boa política é possível com diálogo 
e muito estudo. Em dois anos de trabalho, vencemos a barreira da polari-
zação na Câmara dos Deputados para criar e apoiar projetos que fazem a 
diferença na vida dos capixabas e dos brasileiros.
Temos nos preocupado com a análise imparcial e aprofundada das 
matérias importantes para o país, com amparo de evidências científicas 
e sem partidarismo ideológico. Foi assim no marco legal do saneamen-
to, na relatoria do Fundeb e na reforma da Previdência.
Nossa preocupação com o equilíbrio das contas públicas, a eficiência da 
educação do país e a inclusão social abriram portas. Com projetos de lei, 
emendas e relatorias, atuamos ativamente nas principais pautas em discus-
são em Brasília. Uma fórmula que deu resultados.
A agenda na Câmara não nos impediu de visitar todas as regiões do 
estado, prestando contas presencialmente antes da pandemia e virtu-
almente nos últimos meses, sempre com transparência sobre o uso dos 
recursos e empoderando a população nas decisões do mandato.
Nosso edital de emendas foi o primeiro do Espírito Santo a 
estabelecer um processo democrático e transparente para 
definição da aplicação dos recursos, analisando todos os 
projetos enviados e dando aos eleitores o poder de esco-
lha sobre o dinheiro público.
Agradeço o apoio de cada um que cobrou, elogiou, 
sugeriu e acompanhou nossas ações durante estes 
dois anos de muito trabalho. Estou certo de que fare-
mos um mandato cada vez melhor para representar 
você e honrar seu voto em Brasília.
Boa leitura!
Felipe Rigoni

A boa política é feita com 
muito diálogo e estudo



- Comissão de Educação
- Comissão de Ciência e Tecnologia
- Comissão de Finanças e Tributação
- Comissão Externa de Fiscalização da Eco 101
- Comissão Ext. de Acompanhamento do MEC
- Comissão Especial da PEC do Fundeb
- Com. Esp. de Subsídios Tributários e Creditícios
- Comissão do Saneamento Básico
- Comissão Especial da Reforma Tributária
- Frente Parlamentar da Educação
- Frente Parlamentar da Renda Básica
- Frente Parlamentar da Reforma Administrativa
- Frente Parlamentar Ética Contra a Corrupção
- Frente Parlam. de Economia e Cidadania Digital

- Novo Fundeb;

- Agenda Para o Desenvolvimento Social;

- PL de Combate às Fake News

- Governo Digital – GovTech;

- Marco Legal do Saneamento;

- Renda Básica;

- Reforma Administrativa;

- PEC da Calamidade;

- Transparência nos gastos da pandemia;

PROJETOS
Projetos de destaque nos quais estivemos envolvidos:

515 AÇÕES LEGISLATIVAS 
Em dois anos de mandato, somamos 515 ações legislativas, contabilizan-
do projetos de lei, emendas, requerimentos de informação e relatorias. É o 
mandato capixaba mais ativo e um dos 30 mais atuantes da Câmara. 
Confira alguns dos espaços onde atuamos nestes dois anos:

- Suspensão de cobrança do Fies na           
- Nova Lei de Licitações;
- Reforma da Previdência;
- Reforma Tributária;
- Transparência Partidária;
- Criminalização do Caixa Dois;
- Atualização da Lei Maria da Penha;
- CPF como documento único de

pandemia;

atendimento;
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O Edital de Emendas Parlamentares 
foi uma iniciativa inédita no Espíri-
to Santo e teve continuidade mesmo 
em meio à pandemia. 
Abrimos um processo para selecionar 
boas ideias e tivemos ótimas suges-
tões da população. 

Edital de Emendas
872 projetos inscritos;

50 mil votos pelo aplicativo
51 projetos selecionados

R$ 30,3 milhões em emendas
17 municípios atendidos

INOVAÇÃO: 
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Com apenas 15 dos 25 assessores pos-
síveis, 14 deles selecionados via pro-
cesso seletivo, economizamos R$ 965 
mil dos cofres públicos desde o início 
do mandato, cerca de 30% dos recursos 
disponibilizados.
*o valor de economia previsto para dezembro é uma projeção 

baseada na média dos gastos até novembro de 2020

R$ 965 MIL DE 
ECONOMIA*

4º MELHOR
 DEPUTADO DO PAÍS

Na avaliação do júri técnico do 
Prêmio Congresso em Foco 2020



5

RENDA BÁSICA
A pandemia de covid-19 ampliou as 
desigualdades do país e deixou ainda 
mais vulneráveis as famílias mais po-
bres. Lançamos em julho a Frente Par-
lamentar Mista da Renda Básica, com 
a proposta de discutir uma solução 
fiscalmente responsável para unificar 
os benefícios existentes no país.

FAKE NEWS
Nosso projeto foi atacado nas redes sociais 
e acusado de censura, mas o texto não trata 
em momento algum sobre a exclusão de 
conteúdo publicado pelos usuários, tam-
pouco invade a privacidade dos cidadãos 
e fere seu direito à liberdade de expressão.
O projeto tem três objetivos centrais, 
veja ao lado:

1. Ampliar a transparência nas redes sociais, co-
brando relatórios das empresas sobre ações de 
combate às fake news;

2. Identificar robôs maliciosos, que atuam de for-
ma coordenada para ataques e divulgação de 
mentiras;

3. Identificação dos financiadores das propagan-
das que circulam nas redes sociais, permitindo 
rastrear o dinheiro usado para desinformar a po-

AGENDA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Atuando ativamente na elaboração da 
Agenda Para o Desenvolvimento Social, 
apresentamos o maior pacote de ações 
de combate à pobreza e redução da de-
sigualdade no país atualmente. 
Uma das metas da Agenda é ampliar o 
atendimento às crianças – hoje, 40% de-
las vivem na pobreza. Também vamos 
facilitar o empreendedorismo entre os 
mais pobres e ampliar as oportunidades 
de trabalho para os jovens.

A agenda é composta por cinco pilares: 

1. Garantia de renda;
2. Inclusão produtiva;
3. Rede de proteção ao trabalhador;
4. Água e saneamento;
5. Lei de Responsabilidade Social;



EDUCAÇÃO
A baixa qualidade da educação brasileira é um problema crôni-
co que perpassa governos de esquerda e direita. Hoje, sete em 
cada dez alunos brasileiros concluem o Ensino Médio sem saber 
interpretar as informações de um texto ou fazer uma regra de 
três simples. 
Como mudar essa realidade?
Fui designado relator do Fundeb, o projeto mais importante para 
a educação brasileira dos últimos anos. Tive a oportunidade de 
construir um texto estruturado em três pilares:
Mais eficiência: vamos repassar mais recursos para as redes de 
ensino que conseguem melhorar suas notas ao longo do tempo;
Menos desigualdades: as verbas vão privilegiar regiões mais pobres 
e a educação infantil, onde está o maior gargalo da educação;
Mais oportunidades: permitimos a realização de parcerias para 
oferta de cursos técnicos, facilitando a entrada dos jovens no 
mercado de trabalho;

FISCALIZAÇÃO

R$ 7,3 MILHÕES EM 
CONTRATOS DO MEC

Como coordenador da Comissão Externa de Acompa-
nhamento do MEC, denunciei cinco contratos realiza-
dos por entidades ligadas ao Ministério. As compras 
tinham indícios de superfaturamento, apresentavam 
inconsistências consideradas graves, que totalizavam 
R$ 7,3 milhões.

Entrega relatório da COMEX para Min. da Educação
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CORONAVÍRUS

 SOLIDARIEDADE

8.800 famílias atendidas
90 comunidades visitadas

Nossa campanha de arrecadação, desenvolvida em parceria com a Apex, 
abrangeu oito municípios e ajudou a levar cestas básicas às famílias mais afe-
tadas pela crise provocada pela pandemia.

Apresentamos mais de 15 ações, entre projetos de lei e emendas, obtendo 
vitórias que ajudaram no enfrentamento à pandemia. Conheça as principais:

1. Pena dobrada para corrupção na pandemia:
Fui um dos autores do projeto de lei 1485/2020, que dobra a pena 
para crimes de corrupção e desvio de verbas destinadas ao comba-
te à pandemia.   Aprovado na Câmara, o texto aguarda votação no 
Senado Federal.
2. Suspensão das parcelas do Fies:
O PL 1.085/2020 foi um dos primeiros a pedir a suspensão de prazos 
e obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fies, sem 
multas ou juros. Por meio de emenda, a proposta foi contemplada 
no PL 873/2020.
3. Empréstimo desburocratizado:
Para facilitar o acesso ao crédito, apresentamos emenda ao PL 
1.282/2020, propondo que as MPEs possam adquirir empréstimos 
por meio das maquininhas de cartão. A proposta foi contemplada 
por meio de Medida Provisória.

Foto da entrega de Cesta 
Básica para as famílias do 
Serenata Canto Coral em 

Vitória/ ES 



8

Área temática 
Agricultura
Assistência Social
Ciência & Tecnologia
Economia
Educação
Meio Ambiente
Saneamento
Saúde
Segurança Pública
Turismo
Total

Valores
R$ 2.756.945,00
R$ 2.772.085,76
R$ 2.498.976,00
R$ 1.414.561,00
R$ 8.024.689,00
R$ 250.000,00
R$ 411.250,00
R$ 47.943.454,00
R$ 904.000,00
R$ 500.000,00
R$ 67.475.960,76

 
Recursos de emendas individuais, extras, 
verbas para saúde, segurança e de ban-
cada ao longo dos últimos dois anos

Caparaó
R$ 1.578.105,44

Caparaó
.105,44

Central Sul
R$ 3.238.261,00

Litoral Sul
R$ 2.640.783,00

Sudoeste Serrana
R$ 1.883.536,38 Metropolitana

R$15.718.367,00

Nordeste
R$ 2.050.703,00

Centro-Oeste
R$ 5.618.840,00

Noroeste
R$1.612.060,00

Rio Doce
R$12.169.822,94

Central Serrana
R$ 3.012.946,00

Projetos de 
nível estadual

R$17.952.536,00

R$ 67,4 milhões 
para os capixabas 



Estamos articulando apoio para a 
PEC da Calamidade, que permitirá 
combater privilégios em todas as es-
feras dos Poderes, cortar salários do 
alto funcionalismo e gerar uma eco-
nomia de R$ 31 bilhões por ano nos 
próximos dois anos. Entre algumas 
das medidas possíveis estão: 

-  corte de 25% dos altos salários em 
todos os Poderes, inclusive dos par-
lamentares;
-  fim do pagamento de verbas inde-
nizatórias acima do teto;
- fim das férias estendidas, que aca-
bam sendo vendidas e resultam em 
mais ganho

R$ 31 BILHÕES DE PRIVILÉGIOS A MENOS

10 MIL PESSOAS
Este foi o número de pessoas ouvidas duran-
te nossas visitas a todas as dez microrregiões 
do Espírito Santo. Foram 287 agendas em 23 
municípios, com palestras em escolas, câma-
ras de vereadores e comunidades. Durante o 
isolamento, participamos de mais de 70 we-
binários e transmissões ao vivo.

Desde o início do mandato, desti-
namos R$ 39,8 milhões para investi-
mentos em saúde em 24 municípios 
capixabas. Foram verbas definidas 
por meio do edital, como recursos 
extras para enfrentamento à covid-19 
ou verba de bancada.

R$40 Milhões para 
a saúde capixaba

Participação 
Popular



Acompanhe o 
Nosso Mandato!

Whatsapp do mandato
(27) 99778-4790

Brasília
Camara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 846.
CEP 70160900 - Brasília/DF  (61 )3215-5846

Espírito Santo
Av. João Batista Parra, 633, Ed. Enseada Office, 
sala 802. Praia do Suá.  CEP 29052123 - Vitória/ES

dep.feliperigoni@camara.leg.br

/RigoniFelipe  @RigoniFelipe
www.feliperigoni.com

Deputado Federal do Espírito Santo

#TemMeuVoto
Baixe o app e acompanhe o mandato


