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Presidente da Comissão de
Saúde
O deputado Celso Giglio foi eleito por unanimidade, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma das mais importantes
da ALESP, na qual atua desde 2007. Sempre amparado
na experiência que acumulou ao longo da vida, tanto
como médico, como gestor público, o deputado tem ciência de que a saúde é uma das áreas que precisa de
ações políticas para o bem estar da população.
“Vamos trabalhar muito, discutindo todos os projetos já
apresentados, com muito ânimo e interesse. Esse ano
será um ano difícil, de redução de orçamentos em todos
os níveis, municipais, estadual e federal, porém lutaremos muito para que os cortes não afetem a saúde pública. Esta área é muito sensível, tudo é urgente, a doença
não pode esperar. Urgência na Medicina é rotina, é toda hora, e o quadro que se apresenta, faz com
que os governantes priorizem a saúde para que a população não sofra mais” disse o parlamentar.

Giglio conquista Reservatório de Água
para a Zona Sul de Osasco
O novo reservatório de água
construído pela SABESP no
Jardim Conceição, zona Sul
de Osasco começou a operar no mês de maio com
capacidade de 10 milhões
de litros. Mesmo iniciando
as operações sem a total
capacidade, o reservatório
deverá solucionar o problema de baixa pressão nos
bairros Conceição, Belmonte e outros, numa área de
quase 100 mil habitantes.
Além disso, estará interliga-

do ao Jardim das Flores por
uma adutora de grande porte
e uma estação elevatória de
500 litros por segundo, que
mesmo com a pressão reduzida não deixará faltar água
na região.
“Lutei muito junto ao governo
para amenizar o desabastecimento em Osasco, apesar da
grande seca que assola São
Paulo, agora já podemos comemorar” disse o deputado
Celso Giglio.
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51º
UNDOKAI
No começo do mês de
maio, foi comemorado
o 51º Undokai da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira
Osasco - ACENBO. O
deputado Celso Giglio,
grande admirador e
colaborador da festa
parabenizou mais uma
vez a organização da
festa através do sr.
Sussumu Araki, presidente da ACENBO
Osasco e também a
todos os participantes
do evento.
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Recall Mais Eficiente
O deputado Celso Giglio propõe no Projeto de Lei 663/2015 uma mudança
no atual procedimento do “Recall”, ato que o fabricante de veículos vem a público
comunicar ao consumidor que o determinado veículo apresenta riscos à segurança
do condutor e passageiros e, com isso, adota providências cabíveis para resolver o
problema.
No projeto, o comunicado também passa a ser notificado pela Administração
Estadual que repassará a informação aos proprietários por meio das guias de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa
de Renovação de Licenciamento a serem emitidas no ano imediatamente subsequente ao informado pelos fabricantes de automóveis.
O objetivo é aprimorar o “recall” tal como ele é praticado hoje pelos fabricantes de veículos automotores, incluídos os caminhões, ônibus, carros de passeio e
motocicletas. A conduta atual dos fabricantes ainda é pouco eficiente, sobretudo na
realização dos reparos que se fizerem necessários ou da troca das peças que apresentarem defeito.
“Mais do que a veiculação em meios de comunicação, entendo que o processo de informação deva ser articulado com ações da Administração Estadual, no caso, a Secretaria Estadual da Fazenda e o Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (DETRAN)”, justificou Giglio.
Desta maneira o DETRAN, órgão responsável pelo licenciamento de veículos, e a Secretaria Estadual da Fazenda, responsável pela emissão das guias do
IPVA e da Taxa de Licenciamento dos veículos registrados no Estado, façam constar
nos avisos de cobrança do IPVA e da Taxa de Renovação do Licenciamento os chamados efetuados até outubro do ano anterior. Porém, o proprietário de veículo ainda
é responsável em atender ao chamado para o recall, corrigindo eventual falha e passando assim a transitar com segurança. “Por se tratar da segurança de pessoas e,
consequentemente, de vidas, é que queremos ir além do que temos atualmente” finalizou o deputado.

Celso Giglio pede por Municípios de Interesse Turístico
Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Cesário Lange foram indicadas como Municípios de Interesse
Turístico através dos Projetos de Lei 760/2015, 761/2015 e 865/2015, respectivamente, de autoria do deputado
Celso Giglio. O objetivo é proporcionar mais recursos aos municípios para que continuem atuando no desenvolvimento do turismo e preservação de suas tradições.
Pirapora do Bom Jesus, por exemplo, faz parte do Roteiro dos Bandeirantes e da Rota Turística Caminho do
Sol, além de ser uma referência turística no estado de São Paulo devido ao turismo religioso e as outras atividades turísticas locais.
Já Santana de Parnaíba destaca-se no cenário turístico graças a suas festas tradicionais e casarões coloniais.
Além de fazer parte do Roteiro dos Bandeirantes, rota turística que produz o caminho feito pelos europeus durante o Brasil Colônia, quando desbravaram o interior do país.
Para finalizar, a cidade de Cesário Lange tem uma forte tendência ao turismo religioso, já que tem instalado em
seu espaço geográfico a Associação Torre de Vigia, um dos maiores parques gráficos do País, o que atrai centenas de visitantes, além de hotéis-fazenda, bares e restaurantes.
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