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PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

R$ 485.717,29
PROPOSIÇÕES

50
SESSÕES DO 

PLENÁRIO

258
ECONOMIZADOS DA COTA PARLAMENTAR

*Conforme Portal da Transparência da Câmara dos Deputados

   A transparência e o zelo com
      o dinheiro público são princípios

que norteiam o nosso mandato
desde que assumimos um 

cargo público.
   

‘‘
    Esse é um balanço do trabalho feito durante os 600 dias de mandato. 
Desde o início de minha atuação como Deputado Federal, uma das missões
que priorizei foi a vinda de mais de R$ 52 milhões em emendas para Santa
Catarina, recursos esses que estão sendo encaminhados para os setores da
saúde, segurança pública, infraestrutura e assistência social. São investimentos
necessários e que beneficiam grandemente a população e fortalecem o nosso
Estado, resgatando o seu protagonismo para que se torne cada vez mais 
pujante e próspero. 

   Especificamente este ano, estamos vivendo um período bastante 
conturbado que vem exigindo de todos nós o enfrentamento ao coronavírus
que, lamentavelmente, já matou milhares de brasileiros e tirou o emprego de
muita gente. A grande maioria de minhas ações na Câmara dos Deputados
tem sido no sentido de resguardar a vida e incentivar, ao máximo, a retomada
econômica, principalmente para os micro e pequenos empresários. Sigo
trabalhando pela nossa gente e pelo desenvolvimento de Santa Catarina,
com a certeza de que há muito ainda para ser idealizado e realizado. 

Grande abraço.
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https://www.camara.leg.br/deputados/204366


Mensagem do Coelho
    Esse é um balanço do trabalho feito nos seis primeiros meses de 2020. Logo no início do
ano, a missão foi trazer mais de R$ 51 milhões em emendas para Santa Catarina, recursos
esses que estão sendo encaminhados para os setores da saúde, segurança pública, 
infraestrutura e assistência social. São investimentos que beneficiam grandemente a 
população catarinense. Sigo com o desafio de fortalecer o nosso estado, resgatando o seu 
protagonismo para que se torne cada vez mais pujante e próspero. 

   Este ano também tem sido marcado por um período bastante conturbado, que está 
exigindo de todos nós o enfrentamento ao coronavírus que, lamentavelmente, já matou 
e tirou o emprego de milhares de brasileiros . Muitas de minhas ações são no 
sentido de resguardar a vida e incentivar a retomada econômica, especialmente para os 
micro e pequenos empresários, como você pode conferir na página ao lado. Vamos em 
frente, com a certeza de que há muito ainda para ser realizado. 

Grande abraço,

BIOGRAFIA
RODRIGO COELHO

2002
Forma-se em Direito
pela UFSC

2012
Elege-se Vice-Prefeito
de Joinville

2013
Assume a Presidência da Fundação Cultural, 
reforma e reabre o Museu da Bicicleta, a Casa
da Cultura, o Museu de Arte de Joinville (MAJ), 
cria a Feira do Príncipe e a Orquestra Municipal

2018
Eleito Deputado Federal por Santa Catarina
com a missão de trazer mais recursos para o
Estado e fortalecer o combate à corrupção
e aos privilégios para políticos

2017
Elabora mais de 100 Projetos de Lei, sendo reconhecido

como o Vereador mais atuante. Destacou-se pelo não
uso de diárias de viagens, celular e carro oficial 

2019 - 2020
Como Deputado, renuncia à Aposentadoria Especial e
doa quase R$ 30 mil provenientes do Auxílio-Mudança

e do Auxílio-Moradia para 10 entidades filantrópicas. Atua
em prol das Reformas e da diminuição da burocracia na

gestão pública
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MAIS DE R$ 52 MILHÕES 
 PARA 90  CIDADES DE

SANTA CATARINA

R$ 33,6 MILHÕES
SAÚDE 

R$ 3,5 MILHÕES
INFRAESTRUTURA

R$ 5,8 MILHÕES
SEGURANÇA

R$ 3,05 MILHÕES
CULTURA E TURISMO

R$ 2 MILHÕES
ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 2 MILHÕES
EDUCAÇÃO

MAIS DE R$ 30 MILHÕES 
 EM EMENDAS PARA

JOINVILLE
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Não aceitou a 
Aposentadoria Especial 
dos Parlamentares
Doou quase R$ 30 mil 
do Auxílio-Mudança 
para 10 entidades 
filantrópicas

SEM 
PRIVILÉGIOS

Cadastro de Pessoa Física - CPF:  Institui
o CPF como documento suficiente de
identificação em serviços públicos. 
O objetivo é diminuir a burocracia 
que as pessoas enfrentam quando 
p r e c i s a m  d e  a l g u m  s e r v i ç o  j á
que, geralmente, são exigidos vários 
outros documentos.

GovTech: Um Governo Digital é uma
das grandes metas que queremos para
que a inovação faça parte do Poder
Público, deixando nosso país mais ágil,
eficiente, transparente e cada vez
mais conectado com seus cidadãos. 
A população só tem a ganhar com a 
inclusão da tecnologia na prestação
dos serviços ofertados pelo Governo.

Projeto de Lei 3443/2019 

Revisão da Tabela do Imposto de Renda:
hoje, quem ganha mais de R$ 28.559,70
por ano é obrigado a pagar imposto 
sobre a renda, pois a tabela não é 
corrigida há vários anos e enquadra 
cada vez mais pessoas. O projeto 
pretende fazer com que, a cada ano, 
haja uma correção da tabela pela infla-
ção, até que a defasagem seja extinta.

Projeto de Lei 1422/2019

PROJETOS  
DE LEI 
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Projeto de Lei 479/2019 Projeto de Lei 1523/2019
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MEDIDAS APRESENTADAS PARA 
DIMINUIR OS IMPACTOS DO

CORONAVÍRUS

  
PL 647/2020
Libera o saque do saldo do FGTS
durante a pandemia. 

  
PRC 15/2020 
Suspende parte da Cota Parlamentar 
durante a calamidade pública da
Covid-19.

  
PLP 53/2020 
Concessão de aposentadoria 
especial a profissionais que tenham 
contato com agentes biológicos.

  
PL 1113/2020
Inclui o Coronavírus como doença
grave que isenta a carência para os
benefícios de Auxílio-Doença e 
Aposentadoria por Invalidez.

PL 804/2020
Proteção tributária, previdenciária e 
assistencial, criando, por exemplo, o 
seguro-desemprego aos MEIs e 
para os que tiveram contrato de
trabalho suspenso.

  
PL 864/2020 
Liberação imediata do uso de  
medicamentos e insumos da área
da saúde para auxiliar no combate
ao Coronavírus.

PL 646/2020
Doação dos Fundos Eleitoral e
Partidário para ações do 
Ministério da Saúde.
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CONTATOS DO
COELHO

www.coelhorodrigo.com.br

  

Escritório Regional
Rua Dona Francisca, 502
89201-250 - Joinville/SC

Fone: (47) 3801-4243

(47) 9.9140-1940

/rodrigocoelhooficial

Câmara dos Deputados
Anexo IV - Gab 329
Fone: (61) 3215-5329

70.160-900 - Brasília/DF
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https://www.facebook.com/rodrigocoelhooficial
https://www.instagram.com/coelho_rodrigo/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991401940
http://www.coelhorodrigo.com.br

