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Vitória: Rinaldi Digilio consegue aprovação
de anistia que ajudará igrejas em São Paulo
TEMPLOS poderão ter débitos anistiados em até R$ 120 mil em relação a multas aplicadas por persguição da
Prefeitura e mais R$ 120 mil de dívidas de impostos como o IPTU, que são cobrados indevidamente pelo município
Leon Rodrigues/SECOM SP

Com muita luta dentro da Câmara e na Prefeitura, o vereador conseguiu incluir no projeto do Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI), enviado pelo prefeito João Doria e aprovado em julho, a anistia de débitos tributáveis e não-tributáveis de
templos religiosos no total de R$ 240 mil. O benefício se deve ao fato de as igrejas cumprirem um papel que caberia aos governos, com trabalhos sociais que salvam vidas, e mesmo assim, serem perseguidas por funcionários públicos municipais
que aplicam multas baseadas em leis que, por exemplo, não são cumpridas nem pela Prefeitura em seus prédios. Pag.3

Líder de igreja dos Estados Digilio conquista espaço para Vereador é eleito um dos 10
Unidos visita gabinete e elogia a música gospel no principal melhores parlamentares em
trabalho do vereador Digilio evento cultural de São Paulo
ranking com 750 de 26 capitais
Bispo Terence Rhone, líder da Church of
God In Christ (Igreja Deus em Cristo) nos
Estados Unidos elogiou o trabalho do vereador. “Você foi escolhido por Deus” Pag.3

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

Levantamento de Brasília apontou Rinaldi Digilio como o oitavo vereador
que mais apresentou projetos de lei em
2017 no Brasil e o segundo em SP. Pag.2
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Vereador economiza 80% da
verba de gabinete e fica entre
os dez que gastam menos

Projeto de lei quer autorizar visita de
animais em hospitais municipais de SP
ESTUDOS comprovam que contato pode ajudar na recuperação do paciente

Para cumprir seu papel em meio a crise, o vereador Rinaldi Digilio economizou quase 80% do dinheiro público
que poderia utilizar para gastos com
seu gabinete. Por lei, nos primeiros
cinco meses do ano, o mandato do
vereador poderia gastar até R$ 117,5
mil em aluguel de carros oficiais, materiais de escritório e contratação de
empresas para o seu gabinete, mas
ele gastou R$ 27,6 mil, poupando quase R$ 90 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
pelo vereador, será possível pagar
9.000 consultas médicas, 164 partos
cesarianos ou 70 quimioterapias. Um
ranking divulgado pelo jornal Gazeta
de São Paulo colocou Digilio entre os
dez vereadores que menos gastaram.

O vererador Rinaldi Digilio apresentou
em junho, o Projeto de Lei nº 355/2017,
com o objetivo de autorizar as visitas de
animais domésticos para pacientes de
hospitais públicos municipais. Estudos
científicos comprovam que o contato
com os pets libera neurotransmissores
que diminuem o estresse e aumentam
a sensação de prazer no doente, colaborando com a melhora do quadro clínico.
O projeto não quer obrigar que nenhum
hospital receba os animais, mas sim, criar
um marco legal, que dê segurança jurídica aos médicos e diretores que queiram

Digilio conquista espaço para
a música gospel dentro da
Virada Cultural de São Paulo

Rinaldi Digilio é eleito o oitavo vereador
mais produtivo entre 750 nas 26 capitais

Jornalista responsável: Lucas Pimenta - MTB nº 56048

liberar a entrada dos pets. A decisão
de receber ou não a visita será sempre
dos médicos e diretores dos hospitais,
que avaliarão a situação do paciente. De
acordo com o projeto de Digilio, para que
a entrada seja permitida, os animais deverão estar com a vacinação em dia, higienizados e serão avaliados por profissionais.
Para entrar em vigor, projeto de lei precisa passar por comissões na Câmara,
além de duas votações em plenário, antes de ir para a sanção de João Doria

Setor de Fotografia/CMSP

Após encontros com o prefeito João
Doria e o secretário de Cultura, André Sturm, Rinaldi Digilio conquistou
espaço para a música gospel na programação da Virada Cultural, a partir
de 2018. Um dos gêneros que mais
cresce no mundo, o gospel nunca teve
espaço nas 14 edições do evento, nem
mesmo nos equipamentos culturais
da cidade. “As igrejas ajudam São Paulo com trabalhos sociais que seriam
dos governos, mas sofrem preconceito ao não ter sua música cristã considerada como cultura”, disse Digilio.
“Tem meu total e irrestrito apoio. Não
se pode censurar a música gospel nos
equipamentos culturais. Vamos corrigir isso”, afirmou o prefeito Doria.

Projeto de lei de Digilio foi destaque nos principais veículos de imprensa do Brasil, como Estadão e Veja

Um levantamento feito pelo site Tudo Ok,
de Brasília, apontou o vereador Rinaldi
Digilio como o oitavo vereador 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. Com 29 projetos apresentados
nos seis primeiros meses do ano, Digilio

ficou ainda em segundo lugar entre os 55
vereadores da cidade de São Paulo. “É um
orgulho ter meu trabalho reconhecido,
mesmo estando ainda nos primeiros meses do meu primeiro mandato. Esse reconhecimento me faz ter ainda mais ânimo
para representar a população paulistana e
ajudar quem mais precisa”, afirmou Digilio.
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Com conquista de Rinaldi Digilio, igrejas de São Paulo
terão anistia de multas e impostos em até R$ 240 mil
VEREADOR conseguiu incluir no projeto do novo PPI, a anistia de débitos dos templos religiosos com a Prefeitura

Igrejas terão anistia de até R$ 120 mil para dívidas tributárias, como do IPTU, e mais R$ 120 mil de multas aplicadas até dezembro de 2016, como do PSIU

Após muita luta, Rinaldi Digilio conquistou
uma grande vitória política para as igrejas
de São Paulo. O vereador conseguiu incluir
no projeto do Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI), que serve 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 pelos vereadores no início de
julho e regulamentado pelo prefeito João
Doria no último dia 5 de setembro.

Nos próximos 90 dias, as igrejas poderão
requerer anistia de até R$ 120 mil de
débitos tributários, ou seja, de impostos atrasados como o Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), que é cobrado
indevidamente dos templos. Além disso,
as igrejas terão mais R$ 120 mil de anistia
de débitos não-tributáveis, como multas aplicadas até dezembro de 2016, por
obras irregulares, falta de acessibilidade,
segurança ou do Programa de Silêncio

Urbano (PSIU). “As igrejas contam com
trabalhos sociais, que ajudam a cidade,
algo que os governos não fazem. Por isso,
é importante garantir que as ações continuem”, disse Digilio sobre a conquista.
A equipe técnica do gabinete do vereador está à disposição dos pastores para
esclarecer dúvidas e prestar orientações
para a obtenção da anistia. Com engenheiro, advogado e especialista em finanças, o time está pronto para ajudar.

Bispo Terence Rhone, líder de igreja COGIC nos Estados
Unidos, visita gabinete e elogia trabalho do vereador
LIDERANÇA afirmou que Digilio foi “chamado por Deus” e que o vereador está na Câmara para “fazer justiça”

Digilio é autor do Projeto de Lei 295/2017, que propõe a inclusão do Dia da COGIC no calendário oficial de São Paulo; data será comemorada em 6 de março

No fim de julho, o vereador Rinaldi Digilio
recebeu uma visita especial em seu gabinete. O líder da Church of God In Christ
(Igreja de Deus em Cristo - COGIC) nos Estados Unidos, bispo Terence Rhone, durante visita em São Paulo, foi até a Câmara

Municipal, junto com lideranças da COGIC
no Brasil, e conheceu os projetos de Digilio. Ao lado do bispo Ivo Mariano, Rhone
fez elogios ao vereador. “Deus te chamou
para esse lugar, para um tempo como
esse, para trazer a mudança”, afirmou.

Terence Rhone destacou a nova política
adotada por Digilio. “Existe muita gente
nessa região que não se posiciona pela
justiça e estão aqui pelo que podem tirar
das pessoas. Você é diferente. É um servo
do povo e um servo do Senhor”, disse.
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COMO POSSO AJUDAR?
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!

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

Pedido da
população

Gabinete do
vereador

Órgão
responsável

Resposta ou
solução

Resultados
De 1º de fevereiro a 1º de agosto de 2017

170

pedidos atendidos

70%

80%

90 mil

de economia de gastos

dos problemas
resolvidos

reais poupados

Gabinete do vereador Rinaldi Digilio
Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista - Sala 407 - São Paulo-SP
(11) 3396-4513 / (11) 3396-5024

(11) 94254-4564
facebook.com/RinaldiDigilioOficial

facebook.com/rinaldidigilio

instagram.com/rinaldidigilio

