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Parabéns
Osasco!
No dia 19 de fevereiro, nossa querida Osasco completou
53 anos de emancipação político-administrativa. Sinto muito orgulho e me congratulo com o povo trabalhador Osasquense, com quem tive e tenho o privilégio de compartilhar
o crescimento do município.

Comissão de Saúde
Dia Internacional da Epilepsia
Em comemoração ao Dia Internacional da Epilepsia, o Deputado Estadual Celso Giglio,
membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo declarou seu apoio
a causa. “Só no Estado de São Paulo são mais de 600 mil portadores da doença que precisam de tratamento capacitado e atendimento especializado na rede hospitalar. Vou lutar para o Estado de São Paulo ter uma legislação justa e que garanta os direitos fundamentais
para os pacientes”, disse o deputado.

Secretário da Saúde faz avaliação da gestão 2014
O secretário estadual de Saúde, David Uip, apresentou uma avaliação detalhada dos programas, ações e projetos que foram desenvolvidos em 2014, além dos que estão previstos para 2015.
Celso Giglio esteve presente e ouviu o secretário falar sobre a
situação da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do hospital Santa Marcelina. Além do problema da dengue e a dificuldade na entrega de medicamentos nas farmácias e hospitais públicos que estão sendo combatidos pelo Governo de São Paulo, o
secretário David Uip expôs ainda dados das regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba. Além de anunciar que as ações do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) e Grupo de Atendimento e Resgate
Secretário David Uip e Celso Giglio
às Urgências (Grau) passarão a atuar juntos.
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Apoio à CIOESTE
O deputado Celso Giglio compareceu à solenidade de posse
da diretoria do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo
(CIOESTE), que tem como finalidade representar o conjunto de
oito municípios que o integram
em matérias de interesse comum perante entes federados.
As cidades participantes são
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora
do Bom Jesus e Santana de
Parnaíba.
Durante o evento Celso Giglio
ressaltou em seu discurso a importância da união política das
cidades participantes: “Tive a
honra de usar da palavra em
nome dos deputados presentes
e como municipalista que sou,
conhecendo os problemas dos
municípios sobretudo os da nossa região, sugeri reunião conjunta dos parlamentares com os
prefeitos do CIOESTE para juntarmos forças em busca de soluções, sugestão prontamente
acatada pelos colegas deputados e pelos prefeitos presentes”,
explicou Celso Giglio.

Celso Giglio discursando durante evento
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Celso Giglio presta homenagem a
Dom Ercilio Turco, Bispo Emérito de Osasco
Celso Giglio homenageou com Voto de Congratulações na Assembleia Legislativa S. Excia. Revma. Dom Ercilio Turco, Bispo Emérito de Osasco pela comemoração do Jubileu de Prata
Episcopal. No último dia 04 de fevereiro, na Catedral de Osasco, foi realizada uma missa para celebrar a comemoração.
“São 25 anos de dedicação à ordenação de Bispo. Sou muito
grato ao Dom Ercilio Turco que trabalhou e ainda trabalha muito por Osasco e Região”, disse Celso Giglio.

Drones sob controle: Projeto de Lei prevê
cadastro e certificado para uso dos aparelhos
Celso Giglio apresentou Projeto de Lei
37/2015, para disciplinar o cadastro e a
emissão de certificado de autorização
para o uso dos drones no Estado de São
Paulo. “Minha preocupação é a segurança da população, já que qualquer pessoa
pode comprar o equipamento. Não há
nenhum tipo de controle nem legislação
específica que regulamente seu uso", Um dos modelos de DRONES
vendidos no Brasil
disse Giglio.
Segundo a Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, órgão responsável pela regulamentação do uso
desses aparelhos, em 2014, houve um grande aumento na
procura dos equipamentos para a realização de filmagens em
festas, ensaios fotográficos, shows e cobertura de eventos.
Até equipes de jornalismo já o utilizam para fazer tomadas aéreas em reportagens e coberturas jornalísticas. Porém, também existem pessoas mal intencionadas que fazem uso do
equipamento para invadir a privacidade alheia ou até como
ferramenta para a realização de crimes ou atos ilícitos. O deputado acredita que a legislação proposta vai atender aos preceitos da segurança para o devido uso dos aparelhos.
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