
Câmara aprova projeto que inclui Dia da 
Mulher Quadrangular no calendário oficial
HOMENAGEM acontecerá sempre em 9 de outubro, data de nascimento de Aymee McPherson

Mais da metade da liderança da Igreja 
do Evangelho Quadrangular é formada 
por mulheres e Aymee  foi a primeira na 
história a subir em púlpito para pregar

Os vereadores de São Paulo aprovaram 
por unanimidade, em duas votações, o 
Projeto de Lei nº 99/2017, de autoria de 
Rinaldi Digilio, que inclui no calendário 
oficial da cidade, o Dia da Mulher Qua-
drangular. Plenário aprovou ainda pro-
jetos de lei para criar também o Dia da 
Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) e 
o Dia do Diaconato Quadrangular. Pag.3

Apresentação contou com a presença da coordenadora estadual de Mulheres, pastora Eunice Digilio

Proposta de Rinaldi Digilio entra no Programa Antipichação
Criação de canal de denúncias eletrônico para combater o vandalismo, apresentada 
pelo vereador, foi incluída na lei municipal sancionada pelo prefeito João Doria Pag.2   

Vereador quer bicicletas que 
geram energia elétrica nas 
praças e parques da cidade

Projeto de lei pode gerar economia aos 
cofres municipais com gastos com ilumi-
naçao pública,  ampliação da produção 
de energia limpa e incentivo à prática 
esportiva na cidade de São Paulo. Pag.2

PL propõe que imóveis novos 
sejam entregues com redes e 
telas de proteção nas janelas
Vereador protocolou projeto de lei para 
que construtoras entreguem imóveis 
com telas e redes em janelas e sacadas. 
Dados do SUS apontam 607 mortes de 
crianças por quedas de edifícios entre 
1996 a 2013, mais de 33 por ano. Pag.2

Na comissão mais importante, 
Digilio é relator de PLs que 
vão mudar a capital paulista

Entre os 55 vereadores da cidade, Digilio 
foi escolhido para fazer parte do seleto 
grupo dos nove que integram a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). Pag.2

Projeto vai facilitar a isenção 
de imposto para igrejas que 
operam em imóveis alugados

Proposta traz justiça tributária, pois os 
templos religiosos já possuem o direito 
a isenção do IPTU e diminui a burocracia 
para obter o benefício na cidade. Pag.3

Compromisso com SP: Digilio 
vai doar aumento de salário 
de vereador para a caridade

Logo nos primeiros dias de mandato, ve-
reador assumiu o compromisso público 
de doar para entidades sociais a diferen-
ça do reajuste aprovado em 2016. Pag.2
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Proposta de Rinaldi Digilio entra no 
Programa Municipal Antipichação

A proposta de Rinaldi Digilio de criar um 
canal de denúncias digital foi incorpora-
da ao Programa Municipal de Combate a 
Pichações, aprovado pela Câmara Muni-
cipal e sancionado pelo prefeito João Doria.
Durante os debates sobre o tema, Digilio 
apresentou o Projeto de Lei nº 25/2017, 
que propunha a criação do Patrulha 
Spray Zap, para que os cidadãos pudes-
sem fotografar ou gravar vídeos desses 
atos de vandalismo e enviar diretamente 

para a Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Mas, para acelerar a adoção de uma série 
de medidas contra os pichadores, como 
a possibilidade de aplicação de multas, 
a proposta de Digilio foi incorporada ao 
Projeto de Lei nº 56/2005, que já estava 
em tramitação na Câmara Municipal.
Com isso, no artigo 2 da nova legislação,  
foi incluída possibilidade do cidadão de-
núnciar o crime de forma eletrônica e 
Digilio virou coautor do programa.

PL quer que imóveis sejam 
entregues com redes e telas

Rinaldi Digilio protocolou o Projeto de 
Lei nº 138/2017, que propõe que novos 
apartamentos  sejam entregues pelas 
construtoras com redes e telas de pro-
teção nas janelas, varandas e sacadas.
A proposta visa a segurança das crianças 
e animais domésticos, pois ajuda a evitar 
acidentes. A instalação do equipamento 
tem custo baixo, comparado com o que 
pagam os proprietários pelos imóveis. 
O uso ou não das redes  seria de opção 
do morador, mas as construtoras seriam 
obrigadas a ceder a tela. O PL ainda preci-
sa passar por três comissões da Câmara e 
ser votado no plenário pelos vereadores.

Dados do Ministério da Saúde apon-
tam que  607 crianças de zero a 14 anos 
morreram por quedas de edifícios entre 
1996 a 2013, mais de 33,7 óbitos anuais

Compromisso com SP: Digilio 
doará aumento do salário

Logo nos primeiros dias de mandato, em 
janeiro, Rinaldi Digilio assumiu o compro-
misso público de doar a diferença do au-
mento de seus salários como vereador.
O reajuste foi aprovado na última sessão 
de 2016, em dezembro, quando ele ainda 
não era vereador. O reajuste aumentou 
os subsídios de R$ 15 mil para R$ 19 mil.
Por enquanto, o aumento segue suspen-
so pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 
por meio de limininar, mas caso seja libe-
rado, o vereador doará a diferença para 
intituições de caridade e organizações 
sociais. O valor doado será de cerca de 
R$ 4 mil mensais ou R$ 48 mil por ano.

Economia de recursos e geração de 
energia limpa são focos de projeto
BICICLETAS GERADORAS de energia reduzem gastos e alimentam iluminação

Energia gerada pela prática de exercícios nos equipamentos poderia alimentar iluminação dos espaços

Em um momento de crise econômica e 
de cuidado com o meio ambiente, o vere-
ador Rinaldi Digilio apresentou o Projeto  
de Lei nº 142/2017 que cria o Programa 
Pedalando e Gerando Energia Limpa.
A proposta pede a instalação de bicicle-
tas ergométricas geradoras de energia 
elétrica nas chamadas academias ao ar
-livre, que existem em praças e parques. 
As rodas dos equipamentos, a medida 
que são pedalados, acionam o gerador 
que está na parte traseira. As bicicletas 
podem  gerar de 50 a 500 watts por hora 

de uso, capazes de recarregar até 100 
celulares e dez notebooks por uma hora.
A energia gerada pode ser reutilizada nas 
lâmpadas dos espaços, poupando gastos. 
O PL ainda precisa  ser aprovado nas co-
missões, antes ir para votação no plená-
rio da Câmara Municipal de São Paulo.

Rinaldi Digilio é relator de projetos importantes na CCJ
Entre os 55 vereadores de São Paulo, Rinaldi Digilio foi escolhido para participar do 
seleto grupo de nove que integram a Comissão de Constituição de Justiça Participa-
tiva (CCJ) da Câmara Municipal. A comissão é a mais importante do Legislativo, pois 
todos os projetos de lei propostos devem passar por ela antes de seguir para votação.
Em apenas três meses desde o início dos trabalhos, mais de 65 projetos de lei tiveram 
a relatoria de Digilio, ou seja, passaram pela avaliação do vereador para verificar a 
legalidade. Entre  eles, o que cria a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer que 
vai ajudar a cidade a pensar alternativas para o tratamento e prevenção da doença.  65

Só em 2015, a Prefeitura pagou R$ 183 
milhões para AES Eletropaulo por con-
sumo de energia para alimentar ilumi-
nação pública, incluindo a das praças
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 Projetos de lei tiveram a relatoria de 
Digilio na CCJ, entre feveiro e março
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Criação de data para homenagear 
Mulher Quadrangular é aprovada
PROJETO de Rinaldi Digilio propõe homenagem sempre nos dias 9 de 
outubro, data de nascimento da fundadora da IEQ, Aymee McPherson

Os vereadores aprovaram, em duas vota-
ções, o Projeto de Lei nº 99/2017, que in-
clui no calendário oficial da cidade de São 
Paulo, o Dia da Mulher Quadrangular. 
A homenagem acontecerá sempre em 9 
de outubro, data de nascimento da fun-
dadora Aymee Semple McPherson.
Em São Paulo, mais de 30 mil batalha-
doras serão homenageadas com a data. 
Atualmente, mais da metade da lideran-
ça da IEQ é formada por mulheres. “São 
mulheres que dedicam suas vidas para a 
fé e desenvolvem trabalhos sociais im-
portantes para toda a cidade”, afirmou 
o vereador, ao lado da pastora e coor-
denadora estadual de Mulheres, Eunice 

PL quer facilitar isenção de 
IPTU para igrejas que estão 
em imóveis alugados de SP

O vereador Rinaldi Digilio apresentou 
o Projeto de Lei nº 133/2017 para 
desburocratizar o processo de isen-
ção do IPTU para igrejas que funcio-
nam em imóveis alugados da cidade. 
Atualmente, as igrejas que funcionam 
em imóveis próprios podem pedir a 
imunidade  tributária por meio de for-
mulário na internet e a autorização é 
praticamente automática. Já  os tem-
plos que estão em imóveis alugados 
entram com um pedido, que passa 
por um longo processo, com confe-
rência de uma série de documentos, 
que leva  entre seis meses até um ano. 
No período de espera,  a igreja conti-
nua pagando o imposto indevido.
Caso o projeto seja aprovado pela Câ-
mara e sancionado pelo prefeito João 
Doria, os templos que atuam em lo-
cais alugados  passarão a ter a  isen-
ção a partir da autodeclaração. O pra-
zo cairia para apenas alguns minutos.  

Orientação técnica prestada por gabinete ajuda templos 
e cidadãos a superar burocracia e conquistar regularização

guns espaços conseguiram, por exemplo, 
o Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB). Em outros casos, as informa-
ções dadas pelos profissionais ajudaram 
para que o responsável pelo imóvel cum-
prisse até 44 itens técnicos e avançasse 
na obtenção do alvará, fazendo o que pa-
recia impossível se tornar fácil. “Só orien-
tando, mostrando o que elas precisam e 
onde ir, temos ajudado”, afirmou Digilio.

Superintendentes da IEQ participaram de reunião na Câmara Municipal com equipe do gabinete de Digilio

5 Autos de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) aprovados

9 Autos de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) em andamento

2 projetos técnicos aprovados

7 acompanhamentos de obras 

2 anistias já em andamento

O gabinete do vereador conta com profis-
sionais especializados em Engenharia  e 
Legislação Tributária, prontos para pres-
tar orientação técnica para templos reli-
giosos e muncípes que precisam de apoio. 
Os técnicos do gabinete auxiliam com in-
formações sobre legalização, obtenção de 
licenças de funcionamento e passos para 
requerer imunidade tributária ou isenção. 
Somente com as informações dadas, al-

Digilio apresentou também o PL nº 
295/2017, para criar o Dia da COGIC 
(Church of God In Christ) em São Paulo
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Casos orientados

PRAZO para obter a isenção cairia dos atuais seis meses de espera para aprovação automática com autodeclaração

Presidente Estadual da IEQ, pastor Rocco 
Digilio, e os integrantes do Conselho Na-
cional, pastores Nelson Agnoletto e Davi 
Rodrigues participaram do encontro

Digilio, que participou da apresentação.
Também foram aprovados outros dois 
projetos de lei com homenagens para a 
IEQ de autoria do vereador Rinaldi Digilio. 
O Projeto de  Lei n º 89/2017, cria o Dia 
da Igreja do Evangelho Quadrangular, a 
ser comemorado em 15 de novembro, 
data de fundação da IEQ. O Projeto de 
Lei nº 90/2017, cria o Dia do Diaconato 
Quadrangular,  que deve ser celebrado 
em 1º de maio, por conta do trabalho 
árduo que eles desenvolvem nas igrejas.

Pastora Eunice Digilio foi homenageada na Câmara durante evento do Dia Internacional da Mulher



Por lei, o vereador não pode fazer obras, reparos ou melhorias na cidade de forma direta. Essa função cabe ao Executivo, 
ou seja, à Prefeitura de São Paulo ou ao Governo do Estado. Apesar disso, é função e dever do vereador fiscalizar e cobrar 
para que a população conte com serviços públicos e o Executivo cumpra sua missão de atender aos paulistanos.

Com o pedido da população nas mãos, o gabinete do vereador requisita, oficialmente, informações, resposta e também a 
solução do problema, diretamente para os órgãos competentes de todas as esferas públicas, dando mais força política ao 
pedido do cidadão e agilizando o atendimento das necessidades da população. O gabinete está aberto para você! Ele é seu!

COMO POSSO AJUDAR?

facebook.com/RinaldiDigilioOficial facebook.com/rinaldidigilio instagram.com/rinaldidigilio

Gabinete do vereador Rinaldi Digilio
Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista - Salas 406 e 407 - São Paulo-SP

(11) 3396-4513 / (11) 3396-5024 

(11) 94254-4564

16
pedidos em andamento

38
problemas resolvidos

54
pedidos atendidos

Pedido da
população

Gabinete do 
vereador

Órgão
 responsável

Resposta ou
solução

Problemas como buracos no asfalto, podas de árvores, sinalização de trânsito, falta de iluminação pública, poli-
ciamento, coleta de lixo, varrição e até vazamentos de esgoto e água podem ser alvos de pedidos do vereador.

Resultados
De 1º de fevereiro a 30 de março de 2017
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71%
de resolução em 50 dias

90%
de economia de gastos

60 mil
reais poupados


