




para mudar são paulo
500 dias
Comemorei há pouco, 500 dias como vereador da 
maior cidade do Brasil e uma das maiores do mun-
do. Ter a oportunidade de servir a população de São 
Paulo, mudar a vida das pessoas e lutar contra as de-
sigualdades de nossa cidade tem sido uma oportuni-
dade única. Um presente que o Senhor me deu e um 
grande desafio que Deus colocou em meu caminho, 
após quase 30 anos como pastor da Igreja do Evange-
lho Quadrangular. Tenho aprendido muito, trabalha-
do 24 horas por dia e dado meu melhor para a cidade.
Mesmo estando em meu primeiro mandato, em meu 
primeiro cargo público e tudo ser ainda muito novo 
em minha vida, consegui ser eleito um dos vereado-
res mais produtivos entre 750 parlamentares de 26 ca-
pitais. Como fiscalizador, com a ajuda da população, 
consegui resolver mais de 200 problemas de bairros 
e de cidadãos, cobrando a Prefeitura de São Paulo, al-
guns que já estavam há décadas sem solução. Tudo 
isso, cuidando e bem dos recursos públicos, já que 
sou um dos vereadores que mais economizou verba 
de gabinete, devolvendo aos cofres públicos mais de 
R$ 180 mil, que por lei, poderiam ser gastos com car-
ros e materiais para o meu mandato, mas que agora, 
são investidos em saúde e educação tão necessárias. 
Estou entre os dez vereadores que mais economizaram.
Esse grande esforço, mesmo que em tão pouco tem-
po, tem colhido grande resultados e com reconheci-
mento da população e até mesmo, da imprensa. Estou 
entre os parlamentares mais citados positivamente na 
imprensa, com projetos e ações de destaque nacional.
Sinto que não faço mais que minha obrigação, mas o 
que faço, poucos da classe política tem feito. Quando 
decidi ser candidato, foi para fazer diferente, de um 
jeito novo, e é assim que tenho trabalhado. Sem Deus, 
não estaria aqui, por isso, faço o melhor para Ele.
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pedidos dos paulistanos
viram obras e melhorias
Desde que assumiu o cargo de verea-
dor da cidade de São Paulo, em janei-
ro de 2017, Rinaldi Digilio tem levado 
a voz dos 12 milhões de paulistanos 
para dentro da Câmara Municipal e da 
Prefeitura. As reclamações dos cida-
dãos sobre os problemas vividos em 
seus bairros são recebidas, diariamen-
te, em reuniões, agendas nas ruas e 
até mesmo, por meio do WhatsApp. 
Todas essas demandas são avaliadas 
pela equipe do vereador e caso seja 
necessário, se tornam ofícios para os 
órgãos responsáveis por resolver o 
problema dos moradores e melhorar 
os serviços públicos da capital paulista. 

De janeiro de 2017 até maio deste 
ano, foram mais de 261 ofícios envia-
dos para as Prefeituras Regionais e Se-
cretarias pedindo providências sobre 
problemas relatados pela população. 
Problemas como buracos no asfalto, 
falta de podas de árvores, matagal 
ou de limpeza urbana estão sendo 
resolvidos de maneira inédita em São 
Paulo. Em alguns casos, a população 
esperava a solução por mais de uma 

década e a cobrança de Digilio ao Exe-
cutivo mudou a situação dos locais.
Dos ofícios enviados, cerca de 200 fo-
ram atendidos pelos órgãos públicos, 
mais de 76%. Somente na zona leste, 
mais de 140 ruas diferentes foram al-
vos de operações de tapa-buraco e 
recapeamentos, após a ação e ofícios 
de cobrança enviados pelo vereador.  
 
SAÚDE
Além das ações de zeladoria da cidade 
de São Paulo, o vereador Rinaldi Digi-
lio também tem tornado realidade, as 
demandas da população na área da 
saúde.  Desde o início do mandato até 

“fiscalizar é a minha obrigação. 
transformar as reclamações em 
serviços melhores é um orgulho”
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maio deste ano, foram realizadas 117 
orientações técnicas na área da saúde.
Neste tipo de atendimento, a equipe 
informa quais serviços atendem de-
terminados casos e orienta os cida-
dãos sobre como ter acesso e o que 
é preciso fazer para ingressar no ser-
viço, respeitando a lei e a fila de de-
manda existente em cada unidade.
Também na área da saúde, por meio 

de ofício, Digilio cobrou da Prefeitu-
ra e da Secretaria Municipal da Saú-
de, a abertura e início do funciona-
mento da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Pró Morar, na zona leste. Com 
prédio pronto desde 2016, a unidade 
não tinha atendido sequer um pa-
ciente. Em março, após uma série de 
reuniões, telefonemas e pressão no 
Executivo, a Prefeitura decidiu abrir 
o espaço para a população e desde 
abril, a unidade passou a funcionar 
como deveria, beneficiando mais de 
20 mil pessoas dos bairros do entor-
no. O mesmo diálogo com o Executi-
vo está sendo realizado para a entre-
ga e abertura da UBS Vila Ema, para 
que as obras sejam agilizadas.
 
IGREJAS
A equipe do gabinete do vereador 
Digilio também conta com consul-
toria especializada para templos e 
líderes religiosos. Foram mais de 649 

consultorias no setor de Engenharia, 
prestando orientações para regulari-
zações dos imóveis. Quase 30 Autos 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) foram obtidos com as infor-

“Conseguir a abertura de uma 
unidade de saúde, algo tão bom, 

dá gosto para seguir em frente”

mações passadas pelo gabinete. No 
setor Tributário, foram 416 consulto-
rias, com informações sobre como e 
de qual maneira as igrejas podem ob-
ter isenção e imunidade, previstas em 
lei, superando a burocracia. No Pro-
grama de Parcelamento Incentivado 
(PPI), 60 igrejas receberam orientação  
técnica para dar entrada na anistia.

“as igrejas são perseguidas em 
são paulo e mesmo assim, elas 
fazem grandes ações sociais”
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Foi o montante de

valores de débitos de 60 igrejas 
que receberam orientação do 
gabinete para ingressar com o 
processo de anistia de dívidas

Orientações para 
entrada em processos de isenção 
e imunidade para templos, além 
de alterações cadastrais e análise 

de documentação de igrejas  

Orientações para 
os processos de regularização 
para obtenção de AVCB, alvará 
de funcionamento, acessibilidade

e normas de segurança



a casa dos
grandes projetos de lei
Cerca de 500 dias após o início de seu 
primeiro mandato em um cargo públi-
co, o vereador Rinaldi Digilio atingiu 
uma marca que outros parlamenta-
res demoraram décadas para chegar. 
Desde janeiro de 2017 até maio de 
2018, o vereador já apresentou 70 
projetos de lei na Câmara Municipal 
para mudar a vida dos paulistanos. A 
média é de uma nova proposta para a 
capital por semana de seu mandato.
Entre as principais ações estão o pro-
jeto que autoriza a visita de animais 
domésticos a pacientes internados 
em hospitais municipais, muito elo-
giado pela imprensa por conta de 
estudos que apontam que o contato 
dos doentes com os pets libera neu-
rotransmissores que diminuem o es-
tresse, causando a melhora de saúde.
Outro projeto aprovado recentemen-

te garante prioridade aos diabéticos 
em exames com jejum, evitando as-
sim que essas pessoas sofram com cri-
ses de hiper e hipoglicemia por fica-
rem sem alimentação. Uma vitória.De 
todos os projetos apresentados, 31 
deles foram aprovados em primeira 
votação pelos vereadores e 19 apro-
vados em segunda votação, para ir a 
sanção para virarem leis municipais.

CORRUPÇÃO
Em 500 dias como vereador, Digilio 
apresentou quatro ações de comba-
te a corrupção. O PL 162/2018 cassa 
e revoga todas as homenagens como 

Título de Cidadão Paulistano, dados 
pela Câmara para pessoas condena-
das em segunda instância, como o ex
-presidente Luis Inácio Lula da Silva.  
Outro projeto 147/2018 quer proibir 
a inauguração de obras públicas ina-
cabadas, algo recorrente em anos 
eleitorais e que frustra a população 
paulistana e tem somente o objetivo 
de angariar votos por algo que não 
funciona como deveria para servir a 
população. O PL 695/2017 quer proi-
bir que ruas, avenidas e outros equi-
pamentos públicos recebam o nome 
de condenados pela justiça,  evitando 
que alguma via se chame, por exem-
plo, Paulo Maluf, ex-prefeito conde-
nado e preso por corrupção. A quarta 
ação é o PL 850/2017, que também 
proíbe que empresas corruptas rece-
bam incentivos fiscais ou isenções.

“vereadores com dez anos  não 
chegaram a essa marca e atingi 
com apenas 500 dias de mandato”

70 projetos
apresentados 31 projetos

aprovados em 1ª 192 mil reais
economizados






