
A boa política é feita com diálogo 
e transparência. Confira um resumo 
de nossas principais ações durante 

o primeiro ano de mandato.
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Nosso mandato vem mostrando que a boa política é possível 
com diálogo e muito estudo. Em um ano e meio de trabalho, 
vencemos a barreira da polarização na Câmara dos Deputados 
para apoiar projetos que farão a diferença na vida dos brasileiros, 
brasileiras e capixabas.
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 saneamento, na votação do Fundeb e na reforma da 
Previdência.
Nossa preocupação com o equilíbrio das contas públicas, a efi-
ciência da educação do país e a inclusão social abriram portas. 
Com projetos de lei, emendas e relatorias, atuamos ativamen-
te nas principais pautas em discussão em Brasília. Uma fórmula 
que deu resultados.
A agenda na Câmara não nos impediu de visitar todas as re-
giões do estado, prestando contas presencialmente antes da 
pandemia e virtualmente nos últimos meses, sempre com 
transparência sobre o uso dos recursos e empoderando a po-
pulação nas decisões do mandato.
Nosso edital de emendas foi o primeiro do Espírito Santo 
a estabelecer um processo democrático e transparente pa-
ra definição da aplicação dos recursos, analisando todos os 
projetos enviados e dando aos eleitores o poder de escolha 
sobre o dinheiro público.
Agradeço o apoio de cada um que cobrou, elogiou, sugeriu e 
acompanhou nossas ações durante este primeiro ano de man-
dato. Estou certo de que faremos um mandato cada vez melhor 
para representar você e honrar seu voto em Brasília.
Boa leitura!
Felipe Rigoni

O Nosso mandato
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Confira alguns dos 
espaços onde atuamos 
neste semestre:
•  Comissão de Educação
•  Comissão de Ciência e Tecnologia
•  Comissão de Finanças e Tributação
•  Comissão Externa de Acompanhamento

do MEC
•  Comissão Externa de Fiscalização da

Eco 101
•  Comissão Especial de Subsídios Tributários

e Creditícios
•  Comissão Especial da PEC do Fundeb
•  Frente Parlamentar da Educação
•  Frente Parlamentar da Renda Básica
•  Frente Parlamentar da Reforma Ad-
    ministrativa
•  Frente Parlamentar Ética Contra a

Corrupção
•  Frente Parlamentar de Economia e 
    Cidania Digital

Projetos de destaque 
nos quais estivemos 
envolvidos: 
•  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;
•  Suspensão de cobrança do Fies na  

pandemia;
•  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 atendimento;

Foram 454 propostas legislativas em um ano e meio de mandato, contabi-
lizando projetos de lei, emendas, requerimentos de informação e relatorias. 
É o mandato capixaba mais ativo e um dos 30 mais atuantes da Câmara.
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Agenda para o 
desenvolvimento social

Atuando ativamente na elaboração da Agenda Para o Desenvol-
vimento Social, apresentamos o maior pacote de ações de com-
bate à pobreza e redução da desigualdade no país atualmente. 
Uma das metas da Agenda é ampliar o atendimento às crianças 
– hoje, 40% delas vivem na pobreza. Também vamos facilitar o 
empreendedorismo entre os mais pobres e ampliar as oportu-
nidades de trabalho para os jovens.
A agenda é composta por cinco pilares:
•  Garantia de renda;
•  Inclusão produtiva;
•  Rede de proteção ao trabalhador;
•  Água e saneamento;
•  Lei de Responsabilidade Social; 

Lançamento da Agenda para o desenvolvimento 
social em Brasília. 

;

Renda Básica
A pandemia de covid-19 ampliou as desigualdades do país e deixou 
ainda mais vulneráveis as famílias mais pobres. Lançamos em julho a 
Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, com a proposta de discutir 
uma solução fiscalmente responsável para unificar os benefícios exis-
tentes no país.
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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 conteú-
do publicado pelos usuários, tampouco inva-
de a privacidade dos cidadãos e fere seu di-
reito à liberdade de expressão.
O projeto tem três objetivos centrais:

1)  Ampliar a transparência nas redes sociais, 
cobrando relatórios das empresas sobre 
ações de combate às fake news;

2)  Identificar robôs maliciosos, que atu-
am de forma coordenada para ataques e 
divulgação de mentiras;

3)  Identificação dos financiadores das 
propagandas que circulam nas redes so-
ciais, permitindo rastrear o dinheiro usa-
do para desinformar a população 

Combate à privilégios 
Estamos articulando apoio para a PEC da Ca-
lamidade, que permitirá combater privilégios 
em todas as esferas dos Poderes, cortar salá-
rios do alto funcionalismo e gerar uma eco-
nomia de R$ 31 bilhões por ano nos próximos 
dois anos. Entre algumas das medidas possí-
veis estão: 

•  Corte de 25% dos altos salários em todos 
os Poderes, inclusive dos parlamentares;
•  Fim do pagamento de verbas indeniza-
tórias acima do teto;
•  Fim das férias estendidas, que acabam 
sendo vendidas e resultam em mais ganho;



8.800 
famílias atendidas

90 
comunidades visitadas
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Coronavírus
Apresentamos mais de 15 ações, entre projetos de lei e emendas, obten-
do vitórias que estão ajudando no enfrentamento à pandemia. Conheça 
as cinco principais:

1) Uso do Fundo Eleitoral para combate ao coronavírus:
Fui coautor do projeto de lei 646/2020, que permite destinar recursos 
do fundo partidário e do fundo eleitoral para ações de prevenção e 
combate ao coronavírus.

2) Acompanhamento das medidas do governo federal:
Elaboramos uma carta com sugestões de melhoria para as medidas eco-
nômicas apresentadas pelo governo federal. Foram 20 propostas para 
aperfeiçoar as ações, entre elas, estender o auxílio concedido às famílias 
mais pobres e desburocratizar o crédito para micro e pequenas empresas.

3) 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.

4) 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 maquini-
nhas de cartão. A proposta foi contemplada por meio de Medida Provisória.

5) Repasse de recursos para a saúde:
Por meio de emendas individuais e de bancada, destinamos recursos para 
fortalecer as ações de combate à covid no Espírito Santo.

Nossa campanha de arrecadação, desen-
volvida em parceria com a Apex, abran-

geu oito municípios e ajudou a levar ces-
tas básicas às famílias mais afetadas pela 

crise provocada pela pandemia.



Fundeb
Uma das maiores conquistas para a educação 
brasileira neste ano foi a aprovação do novo 
Fundeb. Com mais recursos e uma distribuição 
mais justa, conquistamos uma importante vitó-
ria para o financiamento de escolas públicas em 
todo o país.
Emplacamos duas emendas no texto: a primei-
ra aumenta os critérios de transparência para uso 
dos recursos, permitindo comparar a eficiência 
da gestão escolar; a segunda permitirá ampliar o 
repasse aos municípios que tiverem melhorado 
o próprio desempenho, valorizando quem con-
quista bons resultados nos níveis de aprendizado.

Relator da Comissão 
Externa de Acompanhamento do 

MEC

“Nosso relatório mostrou que o MEC não tem 
planejamento, prazos ou metas para a educa-
ção. O Ministério não sabe o que deseja fazer 
nos próximos dois anos e isso se reflete nas en-
tregas. Em meio às guerras ideológicas, 2019 foi 
um ano perdido para a educação brasileira. Com 
a pandemia, 2020 também.”

Educação

Clique e confira uma parte 
deste momento histórico

Clique e confira o relatório de 
2019 e o boletim do 1 semestre
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https://youtu.be/hpfHzSoH3_8
https://uploads.strikinglycdn.com/files/35088151-6af1-4b50-ab64-a66d8314d207/BoletimCOMEX_062020%20(1).pdf
https://youtu.be/hpfHzSoH3_8
https://youtu.be/hpfHzSoH3_8
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/externas/56a-legislatura/ministerio-da-educacao-e-planejamento-estrategico/documentos/outros-documentos/relatorio-resumido-da-comissao-externa-relativo-aos-trabalhos-realizados-em-2019
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Prêmios
Prêmio Congresso em Foco

Destaque na categoria Apoio 
ao Empreendedorismo

Ranking dos Políticos
Melhor parlamentar do Espírito Santo e um dos 

20 primeiros colocados no ranking geral

Participação popular

10 MIL PESSOAS
Este foi o número de pessoas ouvidas du-
rante nossas visitas a todas as dez microrre-
giões do Espírito Santo. Foram 287 agendas 
em 23 municípios, com palestras em esco-
las, câmaras de vereadores e comunidades. 
Durante o isolamento, participamos de mais 
de 50 webinários e transmissões ao vivo.

Economia

R$ 694 mil de economia

Com apenas 15 dos 25 assessores possíveis, 
13 deles selecionados via processo seletivo, 
economizamos R$ 694 mil dos cofres pú-
blicos desde o início do mandato, cerca de 
30% dos recursos disponibilizados.

Imprensa

7 mil citações
Desde o início do mandato,tivemos quase 
7 mil citações! O nosso mandato alcançou 
projeção e fomos sempre consultados pela 
imprensa para opinar sobre os fatos marcan-
tes da política. Além do apoio do jornalismo 
capixaba, fomos ouvidos por sites, rádios e 
TVs de todo o país, totalizando milhares de 
citações em veículos nacionais.
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O aplicativo do Nosso Mandato, lançado 
no dia da posse, foi uma das principais fer-
ramentas de interação com a população:
•  Mais de 28 mil pessoas cadastradas
•  282 votações abertas
•  286 projetos de lei sugeridos

Whatsapp do mandato

Uma boa política se faz com a participação de todos. Ouvir as pes-
soas e buscar o diálogo são pilares fundamentais para construção 
de uma boa política. 
Para isso, nosso #Time está à sua disposição. Se você tem uma dú-
vida, estamos aqui para esclarecê-la. Faça parte da nossa lista de 
transmissão. 
Nos mande uma mensagem no WhatsApp. É simples, basta enviar 
seu nome e cidade, utilizando este link (http://bit.ly/WhatsRigoni) 
ou para o número (27) 99778-4790. Obs: É importante salvar o 
nosso contato no seu celular.

Inovação

Nosso mandato

O Edital de Emendas Parlamentares foi uma iniciativa inédita no Espí-
rito Santo e teve continuidade mesmo em meio à pandemia. Abrimos 
um processo para selecionar boas ideias e tivemos ótimas sugestões 
da população. No primeiro ano, foram: 

•  549 inscrições;
•  Duas etapas de análise técnica;
•  20 mil votos pelo aplicativo;
•  33 projetos selecionados;

•  R$ 18,3 milhões em emendas;
•  17 municípios atendidos;
•  Nove microrregiões representadas.

http://bit.ly/WhatsRigoni


10

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


