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Biografia
Batista Comunidade
Nascido na cidade de Canto do Buriti, no Piauí, em 2 de
novembro de 1974, Batista de Sousa Moreira chegou com sua
mãe a Osasco quando tinha apenas quatro anos de idade.
Foram morar no Jardim d’Ávila, na Zona Norte, onde o
parlamentar reside até hoje.
Batista é extremamente grato à sua mãe, a Sra. Neusa
Miranda de Sousa que, com muita dedicação e amor, superou
todas as dificuldades para sua formação. É casado com a Sra.
Deise Moraes de Oliveira Moreira e tem três filhos: Igor, Davi
Lucas e o caçula Levi.
Por sua história de vida, sempre considerou como família
aqueles que convivem ao seu redor. Começou, então, a
desenvolver um significativo trabalho social. Por sua atenção
ao próximo, passou a ser conhecido como Batista Comunidade.
Em 2012, foi eleito representante do povo na Câmara de
Osasco. Está em seu terceiro mandato e atualmente é 2º VicePresidente da Mesa Diretora.

Carmônio Bastos
Natural de Pilão Arcado, no estado da Bahia, Carmônio
nasceu em 6 de abril de 1967. Chegou aqui ainda jovem, no
ano de 1983, tornando-se morador do bairro Presidente Altino.
Sentindo-se acolhido, logo escolheu Osasco como sua cidade
de coração.
Por mais de 30 anos, trabalhou na iniciativa privada,
adquirindo grande experiência administrativa. Foi presidente da
Liga de Futebol Amador de Osasco e, em 2018, foi convidado
pelo prefeito Rogério Lins para assumir a Secretaria de Esportes.
Transformou a secretaria, modernizando sua estrutura e
motivando os servidores para o bom atendimento à população.
Em 2020, Carmônio tornou-se parlamentar. Sua atuação está
direcionada para as áreas de esporte, saúde e educação.
Ocupa o cargo de 3° Secretário da Câmara de Osasco.
No evento, foi acompanhado pelo Sr. Santino Maciel
Cardoso - chefe de gabinete e Sr. José Francisco da Silva assessor.

Cristiane Celegato
Nascida em 8 de janeiro de 1970 e sempre moradora do bairro
Presidente Altino, Cristiane Celegato é neta do lado materno de
imigrantes italianos e, do lado paterno, de migrantes nordestinos.
É filha da Sra. Aparecida Furlan e do Sr. Jazon Palmeira. Seu tio,
Pedro Furlan, foi vereador na 1ª Legislatura da Câmara de Osasco.
Cristiane é professora de inglês, formada em Administração
de Empresas e Gestão Pública. Trabalhou em empresas
nacionais e multinacionais. Atualmente cursa Teologia e pósgraduação em Administração Pública.
Em 9 de novembro de 1996, casou-se com Júlio Celegato,
também pastor. O casal está celebrando suas Bodas de Prata
em companhia da filha Bruna, de familiares e amigos. O casal
fundou a Igreja do Evangelho Ágape.
Seu trabalho na Câmara de Osasco tem se destacado pela
dedicação e seriedade. É 2ª Secretária da Mesa Diretora,
atuando na Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família
e na Frente Parlamentar Nossa História.

Legislativo osasquense realiza 2ª edição do
Programa Nossa História
Ato teve hasteamento de bandeiras com a
participação de parlamentares, servidores
municipais e público.
Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco
promoveu, na manhã desta quinta-feira (16),
a segunda edição do Programa Nossa
História, com o hasteamento das bandeiras
do Brasil, do estado de São Paulo e do
município de Osasco.
A atividade aconteceu no dispositivo da
Câmara Municipal de Osasco, localizado na
área externa de seu prédio. Participaram do ato vereadores, servidores públicos da
Câmara e munícipes.
O presidente em exercício da Câmara de Osasco, vereador Josias da JUCO (PSD),
manifestou satisfação pela iniciativa da Frente Parlamentar Nossa História, pelo fato de
promover proximidade entre o público e os atos do legislativo, além de resgatar o civismo.
O vereador Batista Comunidade (Avante) hasteou a bandeira brasileira. O vereador
Carmônio Bastos (Podemos) foi o responsável pelo hasteamento da bandeira do estado de
São Paulo. Já a bandeira da cidade de
Osasco foi levada ao ponto mais alto do
mastro pela vereadora Cristiane Celegato
(Republicanos). Os três vereadores são
membros da Frente Parlamentar.
Os vereadores Josias da JUCO, Joel
Nunes (Republicanos) e Rogério Santos
(PL), respectivamente membros e
presidente da Frente Parlamentar, também
participaram do ato.

Nossa História
O programa Nossa História da Câmara de Osasco é uma realização semanal da
Frente Parlamentar Nossa História, criada em virtude dos preparativos para as
comemorações dos 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco e do
bicentenário da Independência do Brasil, datas que serão celebradas no ano que vem.
Com o hasteamento de bandeiras, pretende-se estimular a prática do civismo e da
cidadania.
“Pensamos em criar um instrumento legislativo para que pudéssemos desenvolver
atividades, eventos para trazer a nossa população de volta à questão do civismo, reforçando
a importância de valorização da história”,
explica o vereador Rogério Santos, presidente
da Frente Parlamentar Nossa História.
A edição nº 1 do Programa Nossa
História da Câmara de Osasco aconteceu no
último dia 7 de setembro, com o hasteamento
das bandeiras no Dia da Independência e
com homenagens prestadas ao ex-vereador
Jair Assaf, à Ordem dos Emancipadores de
Osasco e à chefe do Cerimonial da Câmara, a
servidora efetiva Mylene Gonçalves.

