
rinaldi digilio cobra e prefeitura 
tapa buracos de mais de 120 ruas
Cobrando a Prefeitura e fiscalizando de perto 
aquilo que falta para a população, o vereador 
Rinaldi Digilio conseguiu com que mais de 120 
ruas na região de Sapopemba recebessem ope-
rações Tapa-Buraco. A conquista aconteceu nos 
últimos dois anos, desde quando Digilio assu-
miu seu primeiro mandato na Câmara Municipal.
Um verdadeiro recorde, com quase uma rua be-
neficiada a cada quatro dias. Entre as vias bene-
ficiadas, estão General Porfírio da Paz, Marcoli-
no Fagundes, Jean Nicode e a avenida Israel da 
Fonseca. Além dessas, as ruas Sanguínea, Ba-
tista Fergusio, Alfonso Ferrabosco e as avenidas 
Manoel Pimentel e Dr. Paulo Colombo Pereira 
de Queiroz foram outras vias que tinham muitos 
buracos no asfalto e passaram por operações 
para melhorar a vida da população, somente por 

conta da atuação do vereador. “Essa é a minha 
função. Meu trabalho é ver o que está errado, fis-
calizar de perto e cobrar a Prefeitura até que ela 
faça o serviço. Com muita luta, consegui com 
que mais de 120 ruas recebessem Tapa-Buraco 
nesses dois anos”, afirmou o vereador, que co-
nhece bem  Sapopemba. “Essa é a região que 
mais tenho atuado, porque é a que mais preci-
sa de um vereador que defenda os moradores. 
Sapopemba nunca teve tanta atenção do Poder 
Público, porque nunca teve alguém que cobras-
se tanto a Prefeitura”, disse Rinaldi Digilio.
Entre os bairros já beneficiados pelas operações 
de Tapa-Buraco pedidas por Digilio estão Jardim 
Sapopemba, Vila Cardoso Franco, Jardim Gri-
maldi, Tólstoi, Jardim Sinhá, Jardim Planalto, 
Santa Madalena, Teotônio Vilela e Pró-Morar.
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TRABALHA MUITO - Com ofícios e reuniões, vereador conseguiu fazer a Prefeitura trabalhar na região de Sapopemba



mais de 20 praças e áreas verdes 
ganham nova cara em dois anos

Em pouco mais de dois anos, cerca de 20 pra-
ças, áreas de lazer e de verde da região de Sa-
popemba ganharam uma nova cara, por conta 
da atuação do vereador Rinaldi Digilio. Envian-
do ofícios pedindo providências para a Prefei-
tura, além do serviço de capinação em locais 
como ao longo da avenida Vilanova Artigas, o 
vereador conseguiu ainda a revitalização com-
pleta da praça na rua Pico do Marumbi, com a 
colocação de bancos e até a reforma da qua-
dra. “A região é carente de espaços de lazer, 

de áreas verdes e as que existem, não vinham 
sendo cuidadas como deveriam. Fiz um gran-
de esforço, cobrei a Subprefeitura e, por exem-
plo, conseguimos resolver problemas simples 
como mato alto e acúmulo de lixos e entulhos”, 
disse o vereador. Dos 301 ofícios do vereador 
encaminhados a Subprefeitura de Sapopem-
ba cobrando soluções de problemas relatados 
pela população, mais de 80% foram atendidos 
e resolvidos. “Se os vereadores não ficarem em 
cima, as coisas não são resolvidas”, afirmou.

vereador está entre os que menos gastam e mais produzem
Além das conquistas para a região de Sapo-
pemba, o vereador Rinaldi Digilio também tem 
apresentado uma atuação parlamentar forte 
para um político de primeiro mandato, quebran-
do recordes e mostrando uma nova política.  
Com 108 projetos apresentados, o vereador 
está entre os três mais produtivos da cidade de 
São Paulo, um dos dez mais produtivos do Bra-
sil e é o primeiro em projetos sancionados, ou 
seja, que viraram leis municipais, com 17. Uma 
é a Lei 16.827/18, que permite a visita de ani-
mais domésticos aos seus donos internados 
em hospitais municipais. Pesquisas científicas 

apontam que o contato com os pets causam 
melhora no quadro do paciente. Outra lei mais 
recente de Digilio é a 17.098/19, que proíbe que 
condenados pela Justiça, como corruptos, se-
jam homenageados com nomes de ruas, pra-
ças, avenidas e escolas de São Paulo. “São 
Paulo precisa de leis para melhorar a vida das 
pessoas e apresentei mais de um novo projeto 
a cada seis dias, com ideias criativas e novas”, 
afirmou o vereador, que está entre os dez vere-
adores que mais economizou verba de gabine-
te, mais de 50% do disponível que voltaram aos 
cofres para Saúde e Educação dos paulistanos.
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