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2  vezes  o  Deputadomais bem avaliado
do Espírito Santo

Na votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2020 e 2021

Destaque no apoio ao 
empreendedorismo

No prêmio congresso em foco 2019

4º MELHORDEPUTADO DO PAÍSNa avaliação do júri técnico do Prêmio Congresso em Foco 2020

Me chamo Felipe Rigoni e quero me apresentar 
para você. Desde cedo, eu encontrei na educação 
uma grande porta para realização dos meus sonhos. 
Fiquei cego aos 15 anos de idade, após ser diagnos-
ticado com uma doença chamada uveíte, mas não 
desisti, e resolvi enfrentar as adversidades. Me formei 
em Engenharia de Produção na Universidade Federal 
de Ouro Preto e liderei mais de 10 mil jovens do 
Movimento Empresa Júnior. Entendi que para mudar 
a vida das pessoas, precisava entrar para a política. 
Para estar preparado, resolvi estudar. Fiz mestrado 
em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e 
participei do RenovaBR. Em 2018, 84.405 capixabas 
me elegeram deputado federal.

Oi! Eu sou o
Felipe Rigoni

A boa política é feita com 
muito diálogo e estudo



Com apenas 18 dos 25 assessores possíveis, 
16 selecionados via processo seletivo, econo-
mizamos R$ 1.4 milhão dos cofres públicos.

R$ 1.4 milhão 
de economia

AT

Aprovar projetos não é uma tarefa fácil. Mas mesmo com um gabinete enxuto, provamos que é 
possível. Com diálogo e respeito, aprovamos 6 propostas fundamentais para o país.

Novo Fundeb
Agenda Para o Desenvolvimento Social
Governo Digital
MP do Ambiente de Negócios
Marco Legal dos Startups
Reforma da Previdência
Marco Legal do Saneamento Básico 

PEC Emergencial
Transparências nos gastos da pandemia
Nova Lei de Licitações
Lei de Liberdade Econômica
Atualização da Lei Maria da Penha
CPF como documento único

Marco Legal das Startups
PL de Conectividade
CPF Como Documento Único

PL de Debêntures 
Pena dobrada para corrupção na pandemia
Alteração na Lei Maria da Penha para proteger 
as mulheres

212
Propostas 

legislativas

Presidente 
do estatuto 
do aprendiz

Coordenador da 
comissão externa 
do ministério da 

educação

O que eu já fiz? 

767 propostas legislativas
Em dois anos de mandato, somamos 767 ações legislativas, contabilizando projetos de lei, emen-
das, requerimentos de informação e relatorias. Principais projetos com a nossa atuação:

Saiba mais sobre todos os projetos 
que estou envolvido:
https://bit.ly/ProjetosFelipeRigoni

Em 2021...

40 
Projetos 

Relatados

https://bit.ly/ProjetosFelipeRigoni


A evasão escolar é um problema real e precisa 
ser combatida. 24% dos adolescentes entre 15 
e 17 anos, por exemplo, não pensam em voltar 
para escola depois da pandemia. Sou o relator 
de um grande projeto que vai mudar essa rea-
lidade: o Poupança Ensino Médio. Com ele, va-
mos fornecer um incentivo para que os alunos 
possam concluir os estudos.

Visitei os 78 municípios do Espírito Santo com um único propósito: ouvir 
a nossa população. A pandemia foi muito cruel, pessoas perderam entes 
queridos, empregos, e precisamos recomeçar. Para isso, é preciso dialogar e 
entender as necessidades de cada cidade. É hora de discutir o recomeço 
e caminhar para o futuro.

Agenda para o 
desenvolvimento 
social
Em 2019, lançamos a Agenda Para o Desenvol-
vimento Social. O projeto tem cinco eixos de 
atuação: garantia de renda; inclusão produtiva; 
rede de proteção ao trabalhador; incentivo à 
governança responsável com uma Lei de Res-
ponsabilidade Social; e promoção do acesso à 
água e ao saneamento.

Poupança 
Ensino Médio

Você sabe o que é 
Governo Digital?
Governo Digital é o futuro, é o que precisa ser 
feito com rapidez para reduzir as burocracias na 
vida do cidadão. Nosso estado pode fazer isso. 
Com uma integração dos dados em tempo real, 
vamos diminuir filas, facilitar os atendimentos e 
melhorar a vida das pessoas. Na Câmara dos 
Deputados, fui o relator desse texto, que já foi 
aprovado. 

Em 2020, recebi a missão de ser o responsável 
pelo maior Fundo de Investimentos da Educação 
Brasileira, o novo Fundeb. Como relator, garanti 
no texto a ampliação em bilhões dos valores 
investidos no setor. O novo Fundeb cria um 
repasse complementar vinculado ao desempe-
nho das escolas (VAAR). As redes de ensino que 
conseguirem reduzir a desigualdade no apren-
dizado e melhorarem suas próprias notas leva-
rão mais recursos.

Novo Fundeb

15 mil empregos podem ser criados no Espírito 
Santo nos próximos anos. A exploração das jazi-
das de Sal-Gema, um sonho antigo da população do 
Norte, ficou travada por 40 anos. Iniciei um contato 
extenso com a Agência Nacional de Mineração e, com 
muito diálogo, conseguimos tirar do papel. O Edital 
já foi encerrado e todas as áreas foram arrematadas. 
Uma grande vitória!

Sal-gema



R$ 110 MILHÕES PARA 
OS CAPIXABAS

Inovação: o Edital de Emendas Parlamentares foi uma 
iniciativa inédita no Espírito Santo e teve continuidade 
mesmo em meio à pandemia. Abrimos um processo 
para selecionar boas ideias e tivemos ótimas sugestões 
da população.

Recursos de emendas individuais, extras, verbas para saú-
de, segurança e de bancada ao longo do mandato.

+Segurança para o Espírito Santo
Um grave problema do nosso estado é a segurança. Estamos destinando R$ 10 milhões para implantar 
um dos sistemas mais modernos do mundo: a muralha eletrônica. Vamos cercar as cidades com um 
sistema que inclui softwares que cruzam e geram dados precisos para as forças policiais em tempo real. As-
sim, formaremos um cinturão de segurança pública a partir das informações captadas por câmeras de alta 
definição instaladas na região monitorada. O índice de criminalidade pode ser reduzido em até 70%. O 
serviço será instalado nas cidades da Grande Vitória e no município de Linhares. 

Edital de Emendas
1091 projetos inscritos
R$ 50,4 milhões em emendas
45 projetos selecionados
Nove microrregiões representadas

+Educação para 
o Espírito Santo
Tecnologia a serviço da rede pública de ensino. Estamos destinando mais 
de R$ 20 milhões para instalação de laboratórios de robótica nas 
unidades de ensino do fundamental II. Os alunos vão aprender conteú-
dos do dia a dia com auxílios de kits de robótica, tornando o aprendizado 
mais lúdico e, ao mesmo tempo, mais moderno, tecnológico e divertido. 
Vamos proporcionar o que há de melhor no mercado. 

+Saúde
Saúde é um direito básico e precisamos cuidar das pessoas. 
Desde o início do mandato, já destinamos mais de R$ 46 mi-
lhões para o setor. Investimentos em estudos de doenças raras, 
equipamentos hospitalares e diversos projetos. 



Whatsapp do mandato
(27) 99778-4790

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

Espírito Santo
R. Amélia da Cunha Ornelas, 89 
Bento Ferreira
CEP 29050-620 - Vitória/ES

dep.feliperigoni@camara.leg.br

@RigoniFelipe

O que eu 
sonho? 
A pandemia antecipou a necessidade de 
acelerarmos uma série de questões, de tra-
balharmos com mais ousadia, mais inovação, 
e de gerarmos mais emprego e renda para 
nossa população. Precisamos ser inovado-
res, reduzir as burocracias e pensar no futu-
ro. É hora de preparar a população para o 
mercado de trabalho e de tornar o serviço 
público mais digital. Meu sonho é que o 
Espírito Santo seja a terra de oportunida-
des do Brasil. O futuro chegou, e não 
podemos esperar. 

https://feliperigoni.com
https://www.instagram.com/rigonifelipe/
https://www.facebook.com/rigonifelipe
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997784790

