




Digilio cobra prefeito e resolve mais 
de 529 problemas dos paulistanos 

Se fiscalizar o Executivo e cobrar a Prefei-
tura de São Paulo são algumas das princi-
pais funções de um vereador, Rinaldi Di-
gilio tem as cumprido com louvor. Desde 
que iniciou seu mandato, o vereador já 
enviou 864 ofícios para Secretarias Muni-
cipais e Subprefeituras pedindo a solução 
para problemas como buracos no asfalto, 
podas de árvores, lixo nas ruas, revitaliza-
ções de praças, entre outros. Desse total, 
529 pedidos já foram atendidos pela Pre-
feitura, ou seja, os problemas foram resol-
vidos por conta da atuação e intervenção 
do vereador. A média é de mais de 60% de 
pedidos feitos e resolvidos por parte do 

gabinete de Rinaldi Digilio. Entre os aten-
dimentos mais recentes, estão as obras de 
recapeamento que estão em andamento 
na avenida Anhaia Melo. Além disso, nes-
se período, o vereador conseguiu agilizar 
a entrega de obras atrasadas das UBSs Vila 
Ema e Pró-morar, na zona leste, recape-
amentos e operações Tapa-Buracos em 
mais de 150 ruas de diferentes regiões.
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“Minha função é pegar o problema 
que o cidadão vive e fazer a Prefeitu-
ra solucionar. Faço isso todos os dias”

RINALDI DIGILIO, VEREADOR DE SP

Solução. Digilio enviou 864 ofícios cobrando a Prefeitura e 60% foi atendido 
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CPI recupera R$ 6 bilhões sonegados por grandes bancos
Em pouco menos de um ano de trabalho, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Sonegação Tributária da Câmara Muni-
cipal de São Paulo estima ter recuperado 
cerca de R$ 6 bilhões aos cofres públicos 
da capital paulista. O valor é um recorde 
e vem de grandes bancos como Itaú, San-
tander e Safra, que as investigações mos-
traram terem sonegado impostos da ci-

dade de São Paulo. Documentos obtidos 
pela CPI mostraquem os bancos tinham 
sedes registradas nos documentos em 
outras cidades, como Poá e Barueri, mas 
todo o trabalho, decisões e reuniões acon-
teciam em São Paulo, com o objetivo de 
não recolher impostos na capital paulista. 
Bancos como Santander, Alfa, BV e Dayco-
val reconheceram suas dívidas e pagaram 
espontaneamente a Prefeitura de São Pau-
lo. O Itaú, que tinha sede em Poá, firmou 
um acordo para mudar seus documentos 
e registros para São Paulo, o que renderá 
mais R$ 230 milhões por ano aos cofres 
da cidade. Só isso rendeu cerca de R$ 1,2 

Recorde. Vice-presidente da Comissão, Rinaldi Digilio, ajudou Prefeitura a recuperar para os paulistanos o maior valor da história 
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“Os bancos adoram cobrar os mais 
pobres, mas descobrimos que eles, 
na verdade, não pagam o que devem”

RINALDI DIGILIO, VICE-PRESIDENTE

Investigação. Rinaldi Digilio entrega cheque simbólico ao prefeito Bruno Covas e faz diretor do Santander, Alessandro Tomao, reconhecer dívida com paulistanos 



CPI recupera R$ 6 bilhões sonegados por grandes bancos
bilhão para São Paulo. Além disso, como 
as investigações mostraram que as dívi-
das dos bancos com a cidade eram ainda 
maiores, quase R$ 4 bilhões em autos de 
infração, que podem  se tornar multas, 
foram emitidas contra os grandes bancos. 
Além disso, o relatório da CPI, da qual Ri-
naldi Digilio foi vice-presidente, foi envia-
do ao Ministério Público, com o objetivo 
de ampliar a investigação e apurar práti-
cas criminosas de diretores desses bancos.
O resultado da CPI é uma vitória já os ban-
cos entraram com ações da Justiça para 
impedir as investigações e evitar que a so-
negação deles viesse a tona, mas as ações 

da comissão de Digilio foram considera-
das legais e entraram para a história do 
combate a corrupção em São Paulo.
Essa é a segunda CPI que Digilio integra 
desde que assumiu seu mandato na Câ-
mara Municipal. A primeira foi a CPI da 
Feirinha da Madrugada com o objetivo de 
apurar irregularidades do consórcio res-
ponsável pela gestão do espaço. 

Recorde. Vice-presidente da Comissão, Rinaldi Digilio, ajudou Prefeitura a recuperar para os paulistanos o maior valor da história 
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“Dizem que político não trabalha, mas 
o que foi recuperado corresponde a 
25.000 anos de meu salário aqui”

RINALDI DIGILIO, VICE-PRESIDENTE

Investigação. Rinaldi Digilio entrega cheque simbólico ao prefeito Bruno Covas e faz diretor do Santander, Alessandro Tomao, reconhecer dívida com paulistanos 



124 projetos e 19 leis para transformar a nossa São Paulo
Em três anos de mandato, Rinaldi Digilio 
atingiu a marca histórica de 124 projetos 
de lei apresentados. A média, que é uma 
das mais produtivas entre todas as capitais 
brasileiras, é de uma proposta para São 
Paulo protocolada por semana. Desses pro-
jetos de lei, 27 já foram aprovados em pri-
meira e/ou segunda votação no plenário. 
Outras 19 já viraram leis municipais e es-
tão transformando a vida dos paulistanos.
Uma delas é a Lei 16.827/18, em vigor des-
de o início de 2018, que permite a visita de 
animais domésticos a pacientes interna-
dos em hospitais. É comprovado científica-
mente que o contato do doente com o pet 

causa melhora do quadro do paciente. 
Digilio visitou, em conjunto com a ONG 
Patas Therapeutas e os pets da organiza-
ção, crianças internadas no Hospital Meni-
no Jesus e pode ver de perto os benefícios 
que sua lei está trazendo para a humaniza-
ção do serviço público de saúde.
Outra proposta de Digilio que virou lei foi a 
17.098/19, em vigor desde maio deste ano. 

Resultado. Leis de Digilio já estão mudando vidas e vereador é um dos recordistas de projetos, com média de um novo por semana 
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Trabalho. Com pets, Digilio visita hospital infantil por conta de sua lei; vereador proibiu que corruptos virassem nome de rua e quer sessão de cinema para autistas 

“Vereador deve pensar em soluções 
inovadoras e trabalhar. Por isso, sou 
um dos recordistas de projetos e leis”

RINALDI DIGILIO, VEREADOR DE SP



124 projetos e 19 leis para transformar a nossa São Paulo
A lei proíbe que corruptos condenados 
possam ser homenageados com nomes de 
ruas, praças, avenidas e escolas, evitando 
que bandidos se tornem heróis. Com a me-
dida, por exemplo, o ex-presidente Lula e o 
ex-prefeito Paulo Maluf, por mais que seus 
apoiadores queiram, não poderão receber 
esse tipo de homenagem, independente 
de qual partido estiver no governo.

E a atuação de Rinaldi Digilio como parla-
mentar não para por aí. O vereador agora 
trabalha para tornar lei o Projeto de lei 
522/2019, que obriga que cinemas reali-
zem, ao menos, uma sessão mensal adap-
tadas para pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). Essas sessões aconte-
ceriam com luzes levemente acesas e som 
mais baixo, o que reduz os incômodos de 
uma sessão de cinema comum nos autis-
tas. Em outubro, em parceria com o Cine 
Belas Artes e a ONG Super Mães Especiais, o 
vereador levou mais de 50 crianças autistas, 
muitas pela primeira vez em um cinema, 
algo impensável para essas famílias.

Resultado. Leis de Digilio já estão mudando vidas e vereador é um dos recordistas de projetos, com média de um novo por semana 
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“A missão da política é transformar a vi-
das e por isso, trabalho tanto e com tan-
tos projetos. Para ajudar São Paulo!”

RINALDI DIGILIO, VEREADOR DE SP

Trabalho. Com pets, Digilio visita hospital infantil por conta de sua lei; vereador proibiu que corruptos virassem nome de rua e quer sessão de cinema para autistas 




