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Celso Giglio propõe
reformas para
escolas de Osasco

Projeto de Celso Giglio tornará
sistemático o combate ao
mosquito Aedes Aegypti

Proprietários de terrenos utilizados
para armazenamento de veículos deverão
adotar providências para evitar a propagação do mosquito Aedes Aegypti.
Um conjunto de medidas entrará em
vigor quando for sancionado projeto de
lei do deputado Celso Giglio que regulamenta as condições para que tais
cuidados sejam implementados.
Celso Giglio apresentou o projeto de
número 18/2016 no início deste mês. A
iniciativa irá tramitar pelas comissões
internas da Casa, devendo ir a plenário
para votação final.
O projeto destina-se a fazer com que
as empresas que realizam leilões de
interesse de empresas públicas ou privadas tornem-se responsáveis pela correto
procedimento quanto à guarda dos veículos estocados.
Quando aprovada, a nova lei abrangerá também equipamentos industriais
desativados em grandes áreas, principalmente nas cidades da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, mas sem
tirar o foco daqueles localizados em municípios do Interior.
A respeito do projeto, Celso Giglio
declarou: "Estamos diante de um problema de saúde gravíssimo, que afeta São
Paulo e o Brasil. Nosso projeto vai estabelecer um padrão de combate aos focos de reprodução do mosquito de forma
permanente, algo essencial para tentar
evitar novas crises de saúde".

Aedes Aegypti

Ajude a combater

Por meio de indicações parlamentares, o deputado
estadual Celso Giglio apresentou ao
governo do Estado
uma lista com os
nomes de várias
escolas estaduais
que precisam de
reformas e melhorias para que funcionem adequadamente. Entre as
escolas relacionadas estão a

Escola Estadual
Professor João
Baptista de Brito,
na Vila Yara, Escola Estadual Professor Horácio
Quaglio, no Jardim
Platina, Escola Estadual Professor
Benedicto Caldeira, na Vila Jaguaribe, e Escola Estadual Professor
José Maria Rodrigues Leite, na Vila
Campesina.

Escola Estadual Irmã Gabriela Maria Elisabeth
Wienkem, no Jardim Padroeira, uma das escolas que
deverão receber melhorias.

Celso Giglio recebe titulares da
Secretaria Estadual da Saúde

Teatro Municipal Glória Giglio
é reaberto em Osasco
O deputado Celso Giglio
compareceu à cerimônia
de reabertura do Teatro
Municipal Glória Giglio,
em Osasco. Em nome dos
deputados, Giglio manifestou preocupação com
a conservação do patrimônio cultural das cidades do Estado. O tea-

tro, que foi construído
há 20 anos pelo próprio
Celso Giglio quando era
prefeito, foi reaberto,
após reforma geral, em
cerimônia que contou
com a presença de artistas
locais, vereadores, exprefeitos, secretários e
seus familiares.

A Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa,
presidida pelo deputado
Celso Giglio, recebeu o
secretário estadual da Saúde, David Uip, e o secretário-adjunto da Pasta,
Wilson Modesto Pollara.
Uip fez um relato detalhado sobre as diretrizes
do governo do estado para a área da Saúde, as medidas implantadas ao longo de 2015 e aquelas que
deverão ser adotadas em
2016.
Uma das questões debatidas diz respeito aos re-

cursos necessários. "Estamos tentando garantir recursos para ajudar os municípios, mas as dificuldades são grandes", explicou o secretário.
David Uip lembrou que
seriam necessários aportes
federais, mas estes "simplesmente não existem".
Ao final, o titular da
Saúde disse: "Estamos lutando tostão por tostão para conseguir mais recursos
à Saúde, combatendo o
desperdício e dando o melhor uso possível aos recursos disponíveis".
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