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Levy Tedeschi
Levy Tedeschi nasceu na cidade de Trajano de Moraes/RJ, em 15 de abril 

de 1942. É filho do inesquecível casal Sra. Mariana e Sr. Augusto Tedeschi.
Iniciou sua carreira profissional como office boy na Volkswagen, 

onde concluiu impressionantes 17 cursos técnicos. Dos 19 anos em que 
permaneceu na empresa, 13 deles foram como gerente técnico e 
administrativo de revendas autorizadas.

Dentre suas preciosidades, está um Fusca do ano de 1959, da 
primeira série nacional da Volkswagen. Só pela presença do famoso 
automóvel, é reconhecido por onde passa em nossa cidade.

Levy foi vereador desta Casa de Leis de 1977 a 1983. Durante seu 
mandato, teve muitas de suas indicações atendidas pelo então prefeito 
Guaçu Piteri, dentre as quais a implantação de guias, sarjetas, 
iluminação e urbanização de ruas nos bairros onde atuou.

Ao final de seu mandato, foi bem avaliado como parlamentar, de acordo 
com uma pesquisa realizada pela imprensa. Gosta de relembrar, com muito 
orgulho, da ocasião em que foi convidado pessoalmente pelo ex-presidente 
do Brasil, Jânio Quadros, para ser candidato a prefeito em Osasco.

Muito popular, é também radialista credenciado. De 1977 a 1984, 
comandou na Rádio Iguatemi de Osasco o programa “LT Com Você”. 
Além disso, foi plantonista esportivo na Equipe Furacão, capitaneada 
por Antônio Júlio Baltazar e Toni Marchetti, na Rádio Nova Difusora. 
Conta também com passagens pela Rádio Novo Mundo, atual Rádio 
Capital, juntamente com o radialista Carlos Autran.

Foi diretor administrativo na gestão do ex-prefeito Francisco Rossi, 
administrador regional e presidente da Comissão de Avaliação da Prefeitura 
de Osasco por dez anos, nas administrações de Francisco Rossi, Silas 

Wilmara Correia
Wilmara Lacerda Ferreira Correia nasceu na capital paulista em 6 de 

setembro de 1980, e é filha do inesquecível Sr. Amésio Franciso Alves e 
da Sra. Maria Lacerda Alves, migrantes da cidade de Cajazeiras, no 
estado da Paraíba, que aqui chegaram em 1970. Seus pais são autores 
de histórias emblemáticas de lutas e vitórias. Wilmara é a caçula de uma 
família de mais três filhos, hoje todos casados e cada um com dois filhos.

É casada há seis anos com Robson, seu parceiro de todas as horas. 
A família é feliz pela existência e presença da Talita, que tem quatro anos 
e foi diagnosticada com autismo, assunto bastante debatido nesta Casa 
de Leis. Durante 20 anos, Wilmara morou no Jardim Santa Maria, em 
Osasco. As ruas, de terra e com poucas opções de transporte público, 
não representaram obstáculo para que ela fizesse a dupla jornada de 
trabalho e faculdade.

Formada em 2005 em ciências econômicas na FAC - FITO, lembra 
que no bairro também houve progressos, como asfalto, igreja e posto de 
saúde. Reside atualmente no centro de Osasco, mas passa todos os 
finais de semana com a família no amado Jardim Santa Maria.

No ano 2000, por concurso público, foi contratada pela Sabesp. Seu 
primeiro cargo na empresa foi como praticante de escritório. Na ocasião, 
foi admitida pela Unidade de Negócio Oeste. Posteriormente, foi 
promovida a auxiliar de escritório, depois a técnica em gestão e, 
finalmente, analista de gestão, seu cargo atual.

Em 2008 foi transferida para o polo de manutenção de Osasco, para 
trabalhar na função de staff junto ao gerente de departamento, na 
primeira formação da unidade de gerenciamento regional. Foi graças a 
essa mudança que teve as primeiras oportunidades de treinamento em 
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Bortolosso e Celso Giglio. Levy reconhece como grandes amigos todos os prefeitos com os quais colaborou. Incansável, 
também foi presidente do CONSEG Sul e diretor da Federação das Associações de Bairro de Osasco - FESABO.

Participou da fundação do Teatro Amador de Osasco, já foi praticante de artes marciais e professor de inglês. Com 
essa riquíssima bagagem, Levy Tedeschi nem pensa em parar. Acredita em nosso país e quer continuar contribuindo 
para que o povo tenha melhores condições de vida.

É casado com a Sra. Odília Guidotti Tedeschi e tem três filhos, Daisy, Eduardo e Mirian, além dos netos Augusto, 
Letícia, Débora, Valter, Vitória, Eduardo e dos bisnetos Artur, Analice e Júlia.

qualidade como Modelo de Excelência na Gestão ISO 9001, bem como da norma específica de saúde e segurança do 
trabalho, hoje ISO 45001.



Khelry Ingrid Alves Damaso

Khelry Ingrid Alves Dalmaso é filha do casal de migrantes Sr. 
Marco Antônio Dalmaso, de Itapetininga/SP, e Sra. Edna Alves 
Dalmaso, de Kaloré/PR. A família chegou em Osasco há 49 anos. 
Irmã de Kethleen, Khelry nasceu em São Paulo, no dia 15 de 
outubro de 2005, e reside no Jardim Turíbio.

Ela hoje tem o privilégio de estudar na E. E Antônio Raposo 
Tavares, o histórico Ceneart, um dos mais conceituados 
estabelecimentos de ensino de nossa cidade, onde cursa o 2º ano 
do ensino médio.

Por seu empenho e determinação, teve a felicidade de 
ingressar na JUCO – Juventude Cívica de Osasco, instituição 
fundada pelo prefeito Hirant Sanazar em 26 de abril de 1962, logo 
após a emancipação de Osasco.

Aluna dedicada e disciplinada, Khelry está sempre disponível 
como voluntária para participar e colaborar nas atividades da 
JUCO. Desde 5 de outubro de 2021, está estagiando no Tabelião 
de Protestos de Títulos, onde pretende continuar trabalhando 
após o estágio.

Respeitada pelos colegas e pela direção desta 
importantíssima escola de formação humana, profissional e 
cívica de nossa cidade, foi indicada e está hoje representando a 
JUCO, que celebra os 60 anos de sua fundação.

Jovem consciente de que seu futuro depende de suas próprias 
ações, está determinada a seguir seus estudos. Pretende cursar 

Por três anos trabalhou na unidade de gerenciamento regional de Cotia/Poá, responsável pela operação de água, 
esgoto e gestão comercial nos municípios de Cotia, Itapevi, Vargem Grande Paulista e Taboão da Serra. A partir de 
então, aprimorou seus conhecimentos teóricos e empíricos em liderança, planejamento, pessoas, processos, 
administração de contratos, relacionamentos com as partes interessadas e resultados.

Ao final de 2019, foi nomeada gerente de divisão da área comercial, retornando ao município de Osasco, 
recebendo capacitação em gestão de ativos e Modelo Ágil. Como representante da Sabesp, Wilmara dedica toda sua 
potência pessoal e profissional à melhoria do atendimento e da prestação de serviços.

uma faculdade de tecnologia da informação ou design gráfico.
Como gratidão a seus queridos pais pelos ensinamentos e valores por eles repassados, Khelry 

manifesta seu grande sonho: formar-se, ter estabilidade e poder retribuir, no futuro, todo conforto e carinho 
que deles recebeu.



Edição do Programa Nossa História valoriza 
instituições

Homenageados fazem parte de empresas e instituições que atuam em Osasco

Por Ana Luisa Rodrigues

A primeira quinta-feira (24) do outono acordou quente e com céu azul, adicionada a uma brisa, que fez com que 
as bandeiras tremulassem. Assim formou-se o cenário para a realização da 29ª edição do Programa Nossa 
História, realizada, em parte, ao ar livre. Os convidados, para conduzir e hastear as bandeiras do Brasil, São Paulo 
e Osasco, representaram instituições importantes para o município, Legislativo, Sabesp e Juco.

Khelry Ingrid Alves Dalmaso, 16 anos, é estagiária 
da Juco e atua no Tabelião de Protestos e Títulos. 
Jovem consciente e voluntária, pretende se formar em 
Tecnologia da Informação e design.

“É com imensa gratidão que representou uma 
instituição como a Juco”, afirmou Khelry, ao agradecer 
seus familiares e especialmente seus professores. 
“Agradeço aos meus professores, que complementam 
minha formação e são importantes para minha 
orientação”.

A jovem aproveitou para agradecer ao vereador e 
vice-presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
Josias da Juco (PSD), pelo apoio que o parlamentar dá 
para a Juco. “Sei que você não coloca barreiras para 
ajudar e apoiar a Juco; muito obrigada”.

Gerente-comercial da Sabesp em Osasco, Wilmara Lacerda Ferreira Correia tem a missão de aproximar a 
empresa do público. Profissional qualificada, divide seu tempo com o trabalho, com a família e com o 
envolvimento em causas e lutas dos autistas. Wilmara é mãe de uma criança autista e conhece bem a rotina das 
mulheres que se dividem entre o trabalho e os cuidados.

“Não por acaso, ainda celebramos o mês do Dia Internacional da Mulher. Agradeço às instituições por 
apoiarem a incentivarem as políticas e dar oportunidades de gênero”, afirmou Wilmara. “Agradeço por esta 
oportunidade e por poder pedir que vejam a importância de desenvolverem políticas públicas para todos os 
familiares de pessoas autistas”, afirmou Wilmara.

Levy Tedeschi completa 80 anos no próximo dia 15 
de abril. Vereador em Osasco de 1977 a 1983, é 
proprietário de um Fusca ano 1959, primeira série 
nacional da Volkswagen. Radialista e político, se diz 
apaixonado pelo microfone e por Osasco, cidade em 
fez história, inclusive de emancipador.

“Tinha 16 anos quando participei das atividades de 
emancipação. Hirant Sanazar que me incentivou a 
entrar na vida política e tive a honra de sempre fazer 
parte das lideranças administrativas da cidade”, disse 
Tedeschi ao agradecer aos ex-prefeitos que o 
apoiaram. “Lembro-me de todos os prefeitos, mas três 
foram muito importantes em minha vida: Guaçu Piteri, 
Celso Giulio e Silas Bortolosso que sempre me 
incentivaram e me apoiaram”. Cristão, Tedeschi reforçou ao público presente a importância da fé e de acreditar nos 
desígnios de Deus. “Precisamos entregar a Deus nossos destinos e vontades, porque é ele quem comanda. Muitas 
coisas acontecem porque são desígnios de Deus. Porque Deus quer. Você às vezes apenas não consegue 
entender”.

Para Rogério Santos (PL) presidente da Frente Parlamentar Nossa História, os homenageados representam 
instituições que fazem parte da história de Osasco. Ele reforçou que essas instituições -- Legislativo, Sabesp e 

Juco -- servem os outros. “Esse é o sentido da vida. A 
vida vale a pena sempre, e o sentido da vida é não viver 
para si, e sim, viver para outro, para os outros. As 
instituições devem servir aos outros, para isso que elas 
existem”, frisou o parlamentar.

Ela se torna mais importante quando entregamos 
também a vida para aqueles que às vezes nem nos 
querem bem. A vida ganha mais importância quando ela 
não se fecha só para nós. Em abril, a Juco completa 60 
anos de existência. Josias, que carrega a instituição no 
nome, dirigindo as palavras para Khelry, citou o lema da 
Juco. “Quando vejo o azul dessa farda sempre me lembro 
do azul da farda, que está no coração. Porque a gente sai 
da Juco e a Juco não sai do nosso coração”, comentou o 
parlamentar no encerramento da solenidade.


