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Carlos Alberto Alves dos Santos
Carlos Alberto Alves do Santos nasceu em Osasco em 14 de 

julho de 1964, no antigo Hospital das Damas, hoje Hospital 
Nossa Senhora de Fátima. É filho do saudoso Sr. José Alves dos 
Santos e da Sra. Hortência Vaz de Lima Santos, que vieram da 
cidade de Joanópolis, no estado de São Paulo. Tem três irmãos: 
Antônio Carlos, Reynaldo Elias e o inesquecível Benedito. É 
genro do Sr. José Freitas e da Sra. Terezinha Ramos Freitas.

Carlos cresceu no bairro de Quitaúna, próximo à Vila Militar. 
Concluiu o Ensino Fundamental na EMEF General Antônio de 
Sampaio. Em 1993, graduou-se em direito pelo centro 
universitário UNIFIEO.

Atualmente é presidente do Rotary Club de Osasco, do qual 
faz parte há 11 anos, tendo ocupado anteriormente a secretaria 
da instituição. Há nove anos é coordenador do Projeto Rumo, 
com ações de divulgação de informações profissionais junto ao 
Exército Brasileiro, que conta com a participação da Secretaria 
de Emprego, Trabalho e Renda, além da Guarda Civil Municipal.

Atua também em diversos projetos referentes a saúde e meio 
ambiente, auxiliado por secretarias municipais. Além disso, é 

Diogo Alves Fernandes
Diogo Alves Fernandes é osasquense, nascido em 15 de 

dezembro de 1987. É filho do Sr. José Fernandes Bezerra e da 
Sra. Maria Cícera Alves Bezerra. Seus irmãos são Tiago e Diego.

Estudou na E.E Dr. Américo Marco Antônio, tradicional 
instituição de ensino da Vila Pestana. Nesse período, morou 
com a avó, a Sra. Maria do Carmo Silva, a quem é muito grato. 
Ingressou na JUCO em 2002 e se emociona ao lembrar que 
pertenceu à Turma 67. Estagiou por três anos, pela instituição, 
no Hospital Geral de Carapicuíba.

Aos 18 anos, recebeu uma oportunidade de emprego do Sr. 
Jaime Duringon, pertencente a uma tradicional família de nossa 
cidade, que na ocasião era diretor desse hospital, e hoje ocupa a 
vice-presidência da Ordem dos Emancipadores.

Já com amor pela área da saúde, em 2008 estudou 
administração hospitalar no Centro Universitário São Camilo, 
também com incentivo e bolsa de estudos concedida pelo hospital.

Após formado, evoluiu profissionalmente, assumindo cargos 
de liderança de nível gerencial.  Em 2014, recebeu uma 
proposta para administrar uma UPA e um hospital no município 
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conselheiro da ACM – Associação Cristã de Moços e membro da Loja Maçônica Fraternidade Osasquense.
É casado com a Sra. Telma Maria Freitas Alves dos Santos, procuradora aposentada do estado 

de São Paulo. O casal tem dois filhos, Gabriel e Luísa. Por sua alta consciência cívica e patriótica, 
dedica grande parte de sua vida, especialmente agora como presidente do Rotary, ao 
desenvolvimento contínuo de nossa cidade.

de Timon, no interior do Maranhão, por meio de Organização Social de Saúde (OSS).
Em 2016, foi trabalhar no interior de São Paulo, no município de São João da Boa Vista, 

assumindo a diretoria administrativa e financeira da rede de saúde, por meio da OSS, sendo 
depois promovido a diretor geral da entidade.

Em dezembro de 2019, foi convidado pelo prefeito Marcos Neves, de Carapicuíba, para assumir 
a Secretaria Municipal de Saúde, cargo atualmente ocupado. Este é um grande desafio para 
Diogo, um defensor e apaixonado pelo SUS, pois se trata de um município com mais de 400 mil 
habitantes e repleto de desafios.



Ana Maria Souza Santos

Ana Maria Souza Santos nasceu no dia 27 de julho de 1952 
em Itagibá, na Bahia, um pequeno município que conta 
atualmente com cerca de 16 mil habitantes, e que está a 370 
quilômetros de Salvador. Seus pais são os inesquecíveis Sr. 
Amâncio Ribeiro dos Santos e Sra. Glicéria Souza Santos. Ana 
vem de uma família numerosa, com 13 irmãos.

No ano de 1964, a família toda mudou-se para Itaquera, na 
capital paulista, em busca de uma vida melhor. Três anos depois, 
Ana veio morar em Osasco, na Vila Yolanda, a convite de sua 
irmã Maria Luiza. O esforço valeu a pena. Depois de uma 
juventude vivida com muita luta e trabalho, no ano de 1995 ela 
passou em um concurso público para trabalhar na Câmara 
Municipal.

Na época, o presidente do Legislativo Municipal era o 
vereador Dr. Dionisio Álvares Mateos Filho, um importante 
cardiologista de nossa cidade, filho de uma das principais 
famílias de Osasco. Ela ingressou, junto com outros nove 
servidores, na seção de Serviços Complementares. Desse 
grupo, as servidoras efetivas Marta, Margareth e Janete ainda 

permanecem na Casa de Leis, mas a grande maioria já se aposentou.
Ana também está prestes a concluir esse importante capítulo de sua história, pois a partir de 1 

de março de 2022 será aposentada pelo Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO. 
De todos esses anos na Câmara de Osasco, ela guarda com carinho na memória todos os amigos 
que fez e sente muito orgulho de ter colaborado para tornar nossa cidade um lugar melhor.

Ana é mãe de cinco filhos: Fabiana, Renato, Adriana, Reinaldo, Joelma e tem quatro netos: Vitor 
Hugo, Leonardo, Giovana e Gustavo.



Programa Nossa História destaca trajetória de 
pessoas que realizaram sonhos

Por Ana Luisa Rodrigues

A 25ª edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (24), destacou histórias 
de lutas de pessoas que acreditaram em seus sonhos. As bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco foram 
conduzidas e hasteadas, respectivamente, por Carlos Alberto Alves dos Santos (presidente do Rotary Club), 
Diogo Alves Fernandes (ex-estagiário da Juco e secretário de Saúde de Carapicuíba) e Ana Maria Souza 
Santos (servidora efetiva da Câmara Municipal).

“Dona Ana”, se aposenta em março. Foram mais 
de duas décadas dedicadas ao Legislativo de 
Osasco. Natural de  Itagiba (BA), Ana se mudou 
para Osasco em 1967 e, em 1995, foi aprovada em 
um concurso público da Câmara Municipal. Mãe de 
cinco filhos, se orgulha dos anos que prestou 
serviços na Câmara e dos amigos que fez.

"Agradeço a todos os meu colegas. Agradeço a 
todos os vereadores, a todos os meus colegas de 
trabalho. Agradeço por essa oportunidade, 
agradeço muito a todos”, disse, emocionada, a 
servidora pública que em muitos momentos ficava 
com os olhos marejados.

Ex-estagiário da Juco, Diogo Alves Fernandes, 
destacou o período em que esteve na Juco, foram 
três anos de estágio no Hospital Geral de 
Carapicuíba, tempo que o inspirou a se dedicar à 
saúde pública. Cursou administração hospitalar, 
administrou uma UPA e um hospital no interior do 
Maranhão, na cidade de Timon, e também no interior 
de São Paulo. Em 2019, foi convidado para assumir 
a Secretaria de Saúde de Carapicuíba, onde 
permanece até hoje.

“Espero que minha história sirva de inspiração 
para muitos estagiários. A Juco forma não apenas 
profissionais, forma cidadãos”, destacou Diogo.

Presidente do Rotary Club de Osasco, Carlos 
Alberto Alves dos Santos, é osasquense. Cresceu no bairro de Quitaúna, graduou-se em Direito pela 
Unifieo, é coordenador do Projeto RUMO, que promove ações de divulgação de informações profissionais 
junto ao Exército. Motivado pela atuação em projetos sociais, Carlos Alberto também é ativo em instituições 
como ACM e Loja Maçônica.

“O Rotary fez 116 anos no dia 23 e tenho a honra 
da instituição em Osasco. Nosso objetivo é prestar 
serviços para a comunidade. E hoje, neste 
momento, tenho a honra de participar de um projeto 
tão bonito e inspirador”, afirmou o presidente.

A vereadora Ana Paula Rossi (PL) destacou o 
trabalho apaixonado de Sebastião Bognar à frente 
do Programa Nossa História e de como esta 
solenidade é importante para preservar a história 
das pessoas. “Bognar é um apaixonado pela história 
da nossa cidade e, ao reconhecer o trabalho de 
nossos servidores, proporciona que as pessoas 
compartilhem suas histórias com a história da 
cidade”, frisou a parlamentar ao lembrar que Josias da Juco foi estagiário de sua mãe, a vice-prefeita Ana 
Maria Rossi, quando ela foi presidente do Fundo Social de Solidariedade.

“Em dois meses, a Juco completará 60 anos. Fico feliz de ver as instituições formando pessoas para que 
assumam sua missão em função do próximo e da sociedade”, destacou o presidente da Frente Parlamentar 
Nossa História, Rogério Santos (PL). O parlamentar também falou sobre a importância do tempo presente 
citando Santo Agostinho.

“O tempo existe, é claro que existe. E dizem que existe presente, passado e futuro. O passado é algo que 
aconteceu e que fica na memória. Todas as vezes que a gente o resgata, ele se torna presente de novo”, 
citou Rogério Santos, que reforçou a importância da valorização da história. “O presente é a fração de 
segundo onde a vida acontece e este momento também será lembrado”, concluiu o parlamentar.


