
Rinaldi Digilio está entre os vereadores 
mais produtivos e um dos que menos gasta
43 PROJETOS foram apresentados pelo vereador o que o colocou como oitavo vereador mais produtivo entre 
750 parlamentares das 26 capitais do Brasil. Digilio é um dos que mais economiza verba de gabinete em SP

Vitória! Música Gospel terá 
espaço no principal evento 
cultural da capital em 2018

Após diálogo com prefeito e secretário da 
Cultura, vereador recebeu a garantia de 
que a Virada Cultural, a partir de 2018, terá 
um espaço para a música gospel. Pag.2

PPI: Digilio conquista anistia 
de débitos de até R$ 240 mil 
para igrejas e templos de SP

Vereador Digilio conseguiu incluir no pro-
jeto do Programa de Parcelamento Incen-
tivado (PPI), a anistia de débitos de tem-
plos religiosos em até R$ 240 mil. Pag.3

Projeto de lei quer proibir 
que corruptos virem nomes 
de ruas e avenidas de SP

Projeto nº 695/2017, proposto pelo ve-
reador Digilio, quer evitar que a brecha 
da lei atual faça com que condenados da 
Lava Jato sejam homenageados. Pag.2
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Em quase um ano, vereador apresentou, em média, um novo projeto por semana, sendo eleito o oitavo vereador mais produti-
vo do Brasil. Por respeito aos seus eleitores e no panorama de crise econômica, Digilio economizou R$ 137,8 mil reais da verba 
de gabinete, que poderia gastar com carros e contratação de empresas de serviços. Com valor retornando aos cofres, a Prefei-
tura de São Paulo poderá investir em saúde, com o pagamento de 10.600 consultas médicas e até 120 quimioterapias. Pag.2
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Digilio está entre os vereadores mais produtivos do 
Brasil e é um dos que menos gastam em São Paulo
UM PROJETO NOVO POR SEMANA é a média do vereador Rinaldi Digilio nos primeiros 11 meses de mandato

Menos de um ano após o início de seu 
mandato como vereador da cidade de São 
Paulo, Rinaldi Digilio tem ganhado desta-
que por trabalhar muito pela cidade e eco-
nomizar recursos públicos dos paulistanos.
Em pouco mais de 11 meses na Câmara 
Municipal, Digilio já apresentou 43 proje-
tos de lei para mudar a vidas das pessoas. 
A média é de um projeto novo por semana.
Levantamento feito pelo site Tudo Ok, de 
Brasília, divulgado em julho, apontou o 
vereador Rinaldi Digilio como o oitavo ve-
reador mais produtivo do Brasil, ou seja, 

que mais apresentou projetos de lei em 
2017. O ranking avaliou o trabalho de 750 
vereadores das 26 capitais. Digilio ficou 
ainda em segundo lugar entre os 55 vere-
adores da cidade de São Paulo.
Além disso, para cumprir seu papel em 
meio a crise econômica do Brasil, Rinaldi 
Digilio economizou quase 65,18% do di-
nheiro público que poderia utilizar para 
gastos com seu gabinete. Por lei, nos pri-
meiros nove meses do ano, o mandato do 
vereador poderia gastar até R$ 221,5 mil 
em aluguel de carros oficiais, materiais 

de escritório e contratação de empresas 
para o seu gabinete, mas ele gastou R$ 
73,6 mil, poupando quase R$ 137,8 mil, 
que retornam aos cofres da Prefeitura de 
São Paulo para beneficiar a população 
com serviços públicos. Utilizando como 
base a Tabela do Sistema Único de Saúde 
(SUS), somente com o valor economizado, 
será possível pagar 10.600 consultas mé-
dicas, 306 partos ou 120 quimioterapias. 
Ranking do jornal Gazeta de São Paulo 
colocou Digilio entre os dez vereadores 
que menos gastaram em São Paulo.

Em nove meses, vereador economizou R$ 137,8 mil da verba de gabinete ou mais de 65% do valor para ser gasto com, por exemplo, carros
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Projeto quer proibir que corruptos sejam homenageados 
com nomes de ruas, avenidas e escolas da capital paulista

na Câmara Municipal. A proposta altera 
a Lei Municipal nº 14.454/2007. Subjeti-
va, a legislação atual diz apenas que “só 
poderão ser homenageadas, com seus 
nomes denominando próprios munici-
pais, personalidades que tenham presta-
do importantes serviços à Humanidade, 

Pessoas condenadas por crimes contra a 
administração pública em geral não po-
derão virar nomes de ruas, avenidas ou 
de equipamentos públicos de São Paulo. 
Pelo menos é o que prevê o Projeto de 
Lei nº 695/2017, proposto pelo vereador 
Rinaldi Digilio, que está em tramitação 

à Pátria, à Sociedade ou à Comunidade”, 
abrindo brecha, de acordo com o gover-
no ou gestão, para nomes de figuras li-
gadas, por exemplo, a corrupção. Rinaldi 
Digilio quer delimitar isso. “Do jeito que 
está, corruptos condenados pela Lava 
Jato poderão virar nome de rua”, disse.



Rinaldi Digilio conquista anistia de débitos para igrejas 
da cidade de São Paulo e orienta líderes com pedidos
R$ 3,2 milhões é o montante de valores de débitos de 60 igrejas que receberam orientação técnica no gabinete

Com orientação técnica da equipe do ga-
binete do vereador Rinaldi Digilio, cerca 
de 60 igrejas de São Paulo poderão ser 
beneficiadas pela anistia de débitos com 
a Prefeitura de São Paulo. O montante 
de valores dos requerimentos soma 
mais de R$ 3,2 milhões que poderão ser 
anistiados. Após muita luta, Digilio con-
seguiu incluir no projeto do Programa de 

Vereador batalha e consegue espaço para música gospel 
na Virada Cultural, pela primeira vez, após 14 edições

gêneros que mais cresce no mundo, o 
gospel nunca teve espaço nas 14 edições 
do evento, nem mesmo nos equipamen-
tos culturais. “As igrejas sofrem precon-
ceito ao não ter sua música cristã consi-

Após encontros com o prefeito João 
Doria e o secretário de Cultura, André 
Sturm, Rinaldi Digilio conquistou um es-
paço exclusivo para a música gospel na 
Virada Cultural, a partir de 2018. Um dos 
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PREFEITO João Doria confirmou que, a partir de 2018, maior evento da cidade terá palco para música cristã

Parcelamento Incentivado (PPI), que ser-
ve para que os contribuintes regularizem 
as dívidas com a Prefeitura, a anistia de 
débitos de templos religiosos em até R$ 
240 mil. O texto foi aprovado em julho e 
regulamentado em setembro. As igrejas 
podiam requerer anistia de até R$ 120 
mil de débitos tributários, ou seja, de 
impostos atrasados como o IPTU, que é 

Conquista é inédita para as igrejas. Prazo para aceitação ou não dos pedidos de anistia por parte da Prefeitura de São Paulo se inicia a partir de 2018

cobrado indevidamente dos templos. As 
igrejas tinham mais R$ 120 mil de anistia 
de débitos não-tributáveis, como multas 
aplicadas até dezembro de 2016, como 
do Programa de Silêncio Urbano (PSIU). 
“As igrejas fazem ações sociais, que aju-
dam a cidade e os governos não fazem. 
É importante garantir que as ações con-
tinuem”, disse o vereador Rinaldi Digilio. 

derada como cultura”, disse Digilio.
“Tem meu total e irrestrito apoio. Não se 
pode censurar a música gospel nos equi-
pamentos culturais. Vamos corrigir isso”, 
afirmou o prefeito João Doria.

Outro pedido do vereador Digilio foi a inclusão da música cristã na programação anual de outros equipamentos públicos culturais, que também será feita



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

Com o pedido da população nas mãos, o gabinete do vereador requisita, ofi cialmente, informações, resposta e também a 
solução do problema, diretamente para os órgãos competentes de todas as esferas públicas, dando mais força políti ca 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/RinaldiDigilio facebook.com/rinaldidigilio instagram.com/rinaldidigilio

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

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

(11) 94254-4564

250
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 1º de dezembro de 2017

60%
dos problemas 
resolvidos

65%
de economia de gastos

137
mil reais poupados
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