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William Ruotti

Nascido no bairro Belenzinho, em São Paulo, na tradicional 
Maternidade Leonor Mendes de Barros, em 29 de março 1977, 
William Ruotti é bisneto do Sr. Amadeo Ângelo Ruotti e da Sra. 
Anhesi Lorenzetti, imigrantes da província de Rovigo, na região do 
Vêneto, norte da Itália, que chegaram ao Brasil em agosto de 1916.

Seus avós, Sr. Remo Ruotti e Sra. Regina Alberti Ruotti, 
moravam na Vila Curuçá, na capital paulista. É filho da Sra. 
Eloisa Ruotti e do Sr. Ademar Ruotti, que foi funcionário da 
FEBEM, hoje Fundação Casa, de 1986 a 2020. Tem dois irmãos: 
Caren, socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, e Roger que, infelizmente, já partiu.

Em 1982, William iniciou seus estudos na E.E.I Toquinha do 
Coelho Joca, Jardim Penha, e depois cursou os ensinos 
fundamental e médio na E.E. Dom Miguel Kruse, no Jardim 
Danfer, Zona Leste de São Paulo.

Formou-se técnico mecânico no SENAI Roberto Simonsen. 
Também é formado em letras, mestre e doutor em língua 
portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC/SP.

Paulo Roberto dos Santos

Paranaense de nascimento e osasquense de 
coração, o oficial de manutenção, Sr. Paulo 
Roberto dos Santos, é servidor efetivo municipal 
da Câmara de Osasco.

Nascido na cidade de Rolândia, em 12 de maio 
de 1958, é filho do inesquecível Sr. José dos 
Santos e da Sra. Maria Ferreira dos Santos, hoje 
com 84 anos e moradora da cidade de São 
Carlos, interior de São Paulo.

É o segundo filho de uma família de cinco 
irmãos: Dorival, Yone, Madalena e Simone. No 
Paraná, a vida não era fácil para a família, que 
trabalhava na roça. Foram, então, morar na 
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Mudou-se para a Zona Oeste, no vizinho município de Carapicuíba, em dezembro de 2001, há 
exatos 20 anos. Casou-se com Maria Edilene Antônio, carapicuibana formada em direito pelo 
Unifieo.

O casal foi abençoado com três filhos de uma só vez. São os trigêmeos Felipe Lorenzo, Ana 
Luiza e Júlia Mariana, hoje com 12 anos.

É professor da rede estadual desde 2002 e professor universitário desde 2009. Atuou por 12 
anos junto ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Carapicuíba na Formação de Professores. Atuou 
também como técnico em Formação Curricular e Práticas Educacionais junto à EFAPE – Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo.

Participou da elaboração de avaliações externas da Secretaria e é autor de materiais didáticos 
de língua portuguesa da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo.

Em 2020, foi escolhido como dirigente regional de ensino na região de Osasco onde, por sua 
experiência e dedicação, tem atuado com brilhantismo à frente de sua capacitada equipe de 
trabalho.

cidade de Londrina.
Em 1973, por um breve período, veio morar em Osasco, no Jardim Baronesa, com sua 

inesquecível avó, Sra. Eudóxia, e com o também saudoso tio Gerônimo. Três anos depois, Paulo 
partiu de vez do Paraná e se estabeleceu no Estado de São Paulo.



Vinícius Corrêa da Silva

Vinícius Corrêa da Silva nasceu no dia 15 de maio de 2004, no 
bairro de Moema, em São Paulo/SP. É filho da Sra. Anelise 
França Corrêa Pinto e do Sr. Ronaldo da Silva Pinto. São seus 
irmãos: Guilherme, Daniel, Bruno, Vítor e Yann.

Cresceu em Osasco, no Jardim Rochdale, e está cursando o 
2º ano do Ensino Médio na tradicional e histórica E.E Júlia Lopes 
de Almeida.

Por entender a importância dos estudos para seu futuro, 
dedica seus sábados ao inglês. Descobriu desde pequeno que 
tem o dom para desenhar. Sendo assim, também estuda artes. 
Seus trabalhos já apresentam tanta qualidade, que já lhe dão 
algum rendimento monetário.

Após completar a idade exigida, ingressou na JUCO – 
Juventude Cívica de Osasco, entidade fundada em 26 de abril 
de 1962, pelo então prefeito Hirant Sanazar e um grupo de 
osasquenses, que há 60 anos visualizaram a importância da 
criação de uma instituição para formação e profissionalização 
de nossos jovens.

A JUCO quase foi extinta, o que não aconteceu, pois um outro 
grupo de osasquenses, liderado pelo inesquecível professor Daniel Barbosa, não permitiu. Hoje a 
JUCO segue sua trajetória de conquistas com uma equipe multidisciplinar presidida pela 
professora Daniela Yuri Barbosa. A responsável pela disciplina é a Coronel Érica.

Como aspirante, Vinícius dedicou-se com afinco aos diversos cursos da instituição, onde 
aprendeu os princípios da ética e da responsabilidade, que já lhe ajudam em sua vida pessoal, 
profissional e social.

Depois de adquirir consciência e experiência prestando trabalhos voluntários, foi indicado para 
a Câmara de Osasco, onde está aprendendo ainda mais sobre diferentes áreas, como recepção, 
manutenção e protocolo.

Por sua afinidade com o campo das artes, Vinícius tem hoje como grande objetivo de vida 
especializar-se nesta área.

Em 1989, casou-se com a Sra. Lenice de Freitas Santos, exímia costureira, dom que faz com que 
seu trabalho seja uma verdadeira obra de arte. Unida ao Paulo, constituiu uma linda e maravilhosa 
família, que atualmente reside em Santo André.

Hoje, a família é formada por Luana, que estuda engenharia civil na Universidade Anhembi 
Morumbi, e é mãe da Lorena, que tem quatro aninhos; pelas gêmeas Kátia, que cursa medicina na 
Unicamp, e Karina, que faz engenharia de produção na UFSCar de Sorocaba, e pelo caçula Renan, 
que estuda engenharia ambiental no Rio Grande do Sul.

Depois de prestar serviços em empresas privadas por anos, em 29 de maio de 2002 Paulo tornou-
se servidor da Câmara Municipal. Como oficial de manutenção, hoje trabalha ao lado de outros três 
valorosos servidores: Atílio, Devanir e Joaquim.

Pelo ser humano responsável e determinado que sempre foi, e pelo profissional dedicado que é, 
Paulo é muito querido e respeitado pelos vereadores e servidores desta Casa de Leis.



Programa Nossa História recebe professor, servidor 
do Legislativo e aluno da Juco

Para jovem de 17 anos, participar do Programa é uma grande marca em sua curta história

Por Ana Luisa Rodrigues

A 14ª edição do Programa Nossa História, realizada 
nesta quinta-feira (9), foi marcada pelas histórias de vida 
contadas pelos seus próprios participantes. As “histórias 
dentro das histórias” deixaram claro para o vereador 
Josias da Juco (PSD) que não importa “quão curta seja a 
trajetória de vida de uma pessoa; o que ela vive passa a 
fazer parte de sua própria história”. Para Rogério Santos 
(PL), presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
“a trajetória de uma cidade é feita por pessoas que, por 
sua vez, possuem suas próprias histórias, fundamentais 
para a construção de uma grande história”.

E foi assim, falando do passado, que aconteceu o 
hasteamento das bandeiras na agradável manhã de 
final de primavera. Paulo Roberto dos Santos, 
professor Willian Ruotti e Vinicius Correia da Silva 

foram os convidados para hastear as bandeiras de São Paulo, Brasil e Osasco, respectivamente.
Com apenas 17 anos, Vínicius Correia da Silva, aluno da Juco (Juventude Cívica de Osasco) e prestador de 

serviços na Câmara de Osasco, é paulistano de nascimento e osasquense de coração. Dedica-se bastante aos 
estudos e ao talento que tem em desenhar, algo que já se transformou em uma segunda fonte de renda. Na 
Câmara, Vinícius conquistou a simpatia de todos, principalmente de sua chefe imediata, Evelyn Monden, que 
não poupa elogios ao jovem. “Ele é um jovem educado, talentoso, cuidadoso, muito dedicado ao trabalho e 
disposto a ajudar a todos. É um menino brilhante e que tem um belo futuro”, comentou Monden.

Talentoso e tímido, Vinicius foi o homenageado que 
teve a honra de hastear a bandeira de Osasco, mesmo 
que de forma mais rápida durante as 14 edições do 
programa. “Sou muito grato por poder estagiar aqui na 
Câmara de Osasco e pela oportunidade que a Juco me 
deu. Sou muito grato a todos vocês”, disse Vinícius.

Conhecido pelo seu jeito amigável e por sempre se 
dirigir as pessoas cantando “amigooo...”, Paulo Roberto 
dos Santos, servidor público efetivo na Câmara Municipal 
há 20 anos, expressou sua satisfação. “Agradeço muito 
aos vereadores por essa homenagem. Fiz muito amigos 
aqui nesses 20 anos e tenho muita satisfação em vir 
todos os dias para cá”, comentou o chefe da 
manutenção, que foi a primeira pessoa a receber o 
vereador Josias da Juco em seu primeiro dia de mandato.

Mais uma vez a Frente Parlamentar Nossa História homenageou um professor, que, segundo Rogério 
Santos, “são fundamentais para a formação da história”, que continuou: “Foram muitos professores que me 
fizeram estar aqui onde estou. Gratidão em seu nome, professor William, a todos os professores e educadores 
que constroem as nossas histórias”, disse o parlamentar.

William Ruotti, é professor da rede estadual desde 2002, e atual Dirigente Regional de Ensino em Osasco. 
Emocionado, falou sobre como a cidade o acolheu, explicando como se tornou osasquense de coração. “No 
momento em que mais precisei, foi Osasco que me acolheu. Meu pai teve câncer e foi um momento muito difícil. 
Mas, fui muito bem recebido aqui”, contou Ruotti, ao lembrar que conheceu Osasco através do programa de rádio 
que sua mãe ouvia. “No programa do Eli Correa, ele sempre fazia propaganda de Osasco, e eu já ouvia falar na 

Primitiva Vianco e na Antônio Agu”.
Para participar da celebração de hasteamento às 

bandeiras, William convidou sua equipe de trabalho. 
“Trouxe para que eles pudessem representar cada um 
dos nossos servidores. Tenho um grupo de trabalho 
extremamente competente. Ficaria aqui o dia todo 
falando de cada um que fez parte da minha história. E 
eu estou muito grato em fazer parte desse momento da 
história”, afirmou.

O Programa Nossa História tem sempre uma nova 
edição às quintas-feiras, pela manhã. É organizado 
pela Frente Parlamentar Nossa História e se estenderá 
até setembro de 2022, convidando personagens que 
ajudaram e ajudam a construir os quase 60 anos de 
história política de Osasco.


