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Biografia

Josias da Juco
Osasquense, Josias da Juco nasceu em 17 de 

fevereiro de 1977, sendo o caçula de uma família de 15 
irmãos.

Teve a felicidade de pertencer à JUCO (Juventude 
Cívica de Osasco), que foi fundamental em sua formação 
profissional e consciência cívica. Após o estágio, chegou 
na graduação máxima da hierarquia da instituição.

Ainda muito jovem, tornou-se parlamentar, sendo 
reeleito em mais três mandatos. Sua formação humana o 
faz ser muito querido e respeitado. É o atual vice-
presidente da Mesa Diretora e está exercendo 
interinamente a função de presidente da Câmara de 
Osasco. 

Representa no hasteamento da bandeira o 
presidente Ribamar Silva e os vereadores.

Jair Assaf
Presidente da Câmara de Osasco no biênio 2015-

2016, o “sempre vereador” Jair Assaf é filho do 
inesquecível casal Amélia Bellini e Clóvis Assaf, também 
vereador e presidente do Legislativo Municipal no período 
1970-1972.

Jair foi secretário municipal, vice-prefeito na 
primeira administração do prefeito Celso Giglio e, ainda, 
prefeito em exercício. Seu irmão Jacir também foi 
vereador.

Antes de se tornar parlamentar, foi servidor na 
Câmara de Osasco. Nos 60 anos de emancipação de 
Osasco, a família Assaf atuou em 12 mandatos. Neste ato 
cívico, Jair representa os vereadores de todas as 
legislaturas passadas.

Mylene Gonçalves
Osasquense de nacimento, Mylene é filha da Sra. 

Naipha Franzoni e do inesquecível Sr. José Gonçalves da 
Silva Filho.

Estudou no Colégio Nossa Senhora da 
Misericórdia, na Escola Estadual Prof. José Liberatti, na 
Fundação Bradesco, e Música no Conservatório Musical 
Santa Madre Rosselo.

Com grande dedicação e competência, Mylene 
chefia a Seção de Cerimonial da Câmara de Osasco e, 
neste ato, representa os atuais servidores, bem como 
aqueles que já trabalharam na Casa.

Acompanham Mylene seus netos Sayuri Honda 
Mançano Barão, Yudi Honda Mançano Barão, Arthur Akio 
Kaia Barão e a funcionária terceirizada Sra. Antônia 
Bezerra da Silva.



Clima de união marca comemorações do 
Dia da Independência em Osasco

Atos cívicos da Câmara e Prefeitura reúnem autoridades e representantes da sociedade civil

Por Deniele Simões

Dois atos cívicos marcaram as comemorações 
em Osasco pelo Dia da Independência do Brasil na 
manhã da última terça-feira (7).

O primeiro ato, organizado pela Prefeitura de 
Osasco, teve o hasteamento das bandeiras do Brasil, 
do estado de São Paulo e do município.

O prefeito Rogério Lins enfatizou a união entre os 
poderes na cidade, diferente do que acontece em nível 
nacional. “Nosso país está muito dividido. Aqui em 
Osasco, a gente tem dado as mãos, trabalhado em 
conjunto, independentemente de partido político”, 

ressaltou.
Lins destacou o papel da Ordem dos Emancipadores de Osasco, representada na cerimônia pelo 

atual presidente, Lázaro Suave. “Se Osasco é uma cidade hoje, a gente tem que agradecer aos 
emancipadores”, disse.

O presidente interino da Câmara de Osasco, vereador Josias da JUCO (PSD), representou o 
Legislativo na cerimônia e defendeu a união entre os poderes. “Hoje estamos em um momento de 
reflexão. Que a mão de Deus continue abençoando esse país, que tem a cor branca em sua bandeira, 
que significa paz para todos nós”.

Cerimônia no Legislativo

Após o ato da prefeitura, aconteceu a 
tradicional cerimônia de hasteamento das 
bandeiras na Câmara Municipal. O vereador 
Josias da JUCO conduziu os trabalhos e reforçou a 
importância dos 199 anos de independência do 
Brasil. “Que a ordem e o progresso estejam 
presentes na consciência de todos os brasileiros”, 
afirmou.

O 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara, 
vereador Rogério Santos (PL), usou a palavra para 
enfatizar que, há 199 anos, o Brasil conquistava 
sua independência de Portugal. Por fim, lançou a 
edição número 1 do “Programa Nossa História”, da Câmara Municipal de Osasco.

Como presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Rogério Santos detalhou a criação da 
Frente como instrumento de valorização da história do município de Osasco. O programa homenageou 
a servidora de carreira da Câmara, Mylene Gonçalves, chefe da Seção de Cerimonial, e o ex-vereador 
Jair Assaf, que atuou na Câmara por sete mandatos e tem papel de destaque na política do município. 

Na ocasião, os homenageados participaram do 
hasteamento das bandeiras.

Os atos cívicos tiveram as participações de 
autoridades civis e representantes da sociedade 
civil. Além do prefeito e do presidente interino da 
Câmara, estiveram presentes os vereadores Ana 
Paula Rossi (PL), Batista Comunidade (Avante), 
Carmônio Bastos (Podemos), Cristiane Celegato 
(Republicanos), Délbio Teruel (DEM), Elsa 
Oliveira (Podemos), Fábio Chirinhan (PP), Joel 
Nunes (Republicanos), Laércio Mendonça (PSD), 
Michel Figueredo (Patriotas), Rogério Santos (PL) 
e Zé Carlos Santa Maria (Patriotas).


