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Rogério Lins
Rogério Lins Wanderley nasceu na cidade de 

Osasco, em 24 de agosto de 1978. Filho do Sr. Uriel e 
da Sra. Carolina, cresceu no Jardim D’Abril, onde 
passava as tardes jogando bola com os amigos, na 
rua Joaquim dos Santos Filho. Gosta tanto de futebol, 
que chegou a pensar em seguir carreira profissional.

Ótimo estudante, sempre tirava boas notas. Sua 
mãe se lembra com carinho que os professores 
falavam que ele era um excelente aluno, mas 
conversava “até não poder mais”. Já seu pai enche-
se de orgulho ao contar que, com apenas 18 anos, o 
filho abriu a própria empresa, uma escola de 
informática.

Sempre buscando evoluir, ingressou no curso de 

Rogério Santos
Rogério Santos é osasquense, nascido em 26 de outubro de 1972. 

É o 14º filho do inesquecível casal Sra. Fidela Soares dos Santos e Sr. 
Viturino Basílio dos Santos. Sempre foi morador do jardim Munhoz e, 
desde muito jovem, demonstrou comprometimento e liderança, tanto 
que em 12 de janeiro de 2000 fundou com sua esposa, Sra. Edna 
Maria Silva Santos, a comunidade Kénosis.

Antes de assumir a cadeira no legislativo osasquense, foi coordenador 
diocesano da Renovação Carismática Católica (RCC), movimento 
eclesial da Igreja Católica Apostólica Romana. Há mais de 30 anos 
participando da renovação carismática católica, já exerceu a presidência 
do conselho estadual em São Paulo e a coordenação, em nível nacional, 
do grupo de reflexão teológica. É graduado em teologia pela 
Universidade Salesiana e mestre em teologia sistemática pela PUC-SP.

Sua atuação na Câmara de Osasco é voltada especialmente para a 
família, tendo como base a implementação de políticas para o 
fortalecimento desta instituição, sendo o idealizador e atual presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família.   Por sua 
consciência cívica e patriótica, viabilizou e é presidente da Frente 
Parlamentar Nossa História, que desenvolve ações em comemoração 
aos 60 anos de emancipação de nossa cidade e dos 200 anos de 
Independência do Brasil.

Biografia

direito. Foi lá que descobriu sua grande vocação: ajudar as pessoas, especialmente os mais necessitados. 
Iniciou sua carreira pública em 2004, como diretor da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer.

Em 2008, foi eleito o vereador mais jovem do município. No mesmo ano, foi nomeado secretário de 
Indústria, Comércio e Abastecimento (Sica). Destacando-se por seu trabalho, que sempre uniu inovação e 
experiência, Rogério Lins foi reeleito vereador em 2012, com uma das maiores votações do legislativo 
osasquense, além de receber do Instituto Tiradentes o prêmio de parlamentar mais atuante do mandato.

Em 2014, candidatou-se a deputado federal por São Paulo, conquistando a primeira suplência, com 53 mil 
votos pelo PTN, que passou a se denominar Podemos. Em 2016, foi eleito prefeito de Osasco, com a maior 
votação da história da cidade. Após uma bem-sucedida gestão, foi reeleito em 2020.

Rogério é casado com Aline, que conheceu enquanto fazia trabalho voluntário. É pai da Beatriz - a Bia, e da 
Fernanda - a Fefê, que considera os maiores presentes de sua vida.

Sendo o responsável pela implantação do Programa Nossa História em 2017 no âmbito municipal, e tendo 
participado da Edição 001 no Dispositivo da Prefeitura de Osasco, o prefeito Rogério Lins se fez presente na 
edição 037 da Câmara de Osasco, sendo esta a de número 300 realizada em nossa cidade.

Sua esposa, Sra. Edna, sempre foi uma verdadeira coluna de sustentação para os trabalhos e ideais de 
Rogério, assumindo as responsabilidades com plena dedicação. O casal tem três filhos: Tatiane, Deise e 
Gabriel. Os netos são quatro: Rael, Manoela, Joaquim e Maria Isis.



Délbio Teruel

Délbio Camargo Teruel nasceu em Osasco, em 29 de junho de 
1966. Foi criado na Vila Yolanda e começou a trabalhar muito cedo 
com seu pai, o inesquecível Sr. José Teruel Lopes, no armazém da 
família. Sua mãe, a Sra. Maria Elena Teruel, foi campeã paulista de 
ginástica olímpica.

Inspirado pela história da mãe, desenvolveu desde criança uma 
forte conexão com o esporte. No futebol, atuou como jogador e árbitro, 
além de ter sido professor de artes marciais e conquistado faixa preta 
em hapkidô.

Nesta edição do Programa Nossa História, a Câmara de Osasco 
presta homenagem à Associação Comercial e Empresarial de 
Osasco, que completará 60 anos no dia 11 de junho. Délbio Teruel foi o 
diretor mais jovem desta importante instituição. Seu tio, Sr. Francisco 
Teruel Lopes, quando presidente, foi o responsável pela construção 
de sua atual sede.

Antes de ingressar na vida pública, formou-se em direito. Em 1996, 
foi eleito vereador pela primeira vez, com quase dois mil votos. No ano 
2000 se reelegeu com o dobro de votos, atestando a aprovação 
popular de seu primeiro mandato. Para completar sua felicidade, foi 
eleito presidente da Câmara de Osasco no biênio 2001-2002. Teruel 
também fundou e presidiu a Câmara Oeste, entidade criada para unir 
as Câmaras Municipais da região, com o intuito de lutar pelos interesses comuns das cidades.

Em 2004, após concluir seu mandato, criou o “Programa Délbio Teruel” para dar voz à população sobre 
as dificuldades enfrentadas no município, assim como o programa “Eu Mereço uma Osasco Melhor”, e o 
projeto “Rolezinho do Bem” para incentivar as pessoas a promoverem ações positivas, como a doação de 
sangue.

Em janeiro de 2015, assumiu a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, ocupando o cargo até abril de 
2018. Posteriormente, em fevereiro de 2021, substituiu na Câmara de Osasco o vereador Cláudio da 
Locadora, que assumiu a referida secretaria.

Grande defensor dos valores da família osasquense, Délbio Teruel é pai de dois filhos: Vitor e Estevam.



Programa Nossa História comemora 300 edições
Edição comemorativa contou com a presença do prefeito Rogério Lins

Por Ana Luisa Rodrigues

Os termômetros marcavam 10ºC, mas a sensação térmica era de 8ºC. O vento gelado tremulava as 
bandeiras durante a celebração da 300ª edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta 
quinta-feira (19).

A edição especial da tradicional solenidade cívica de hasteamento de bandeiras é a 37ª realizada pela 
Câmara Municipal. Contudo, se somadas às edições realizadas na Prefeitura de Osasco e no Osasco Plaza 
Shopping, trata-se da tricentésima edição. Para comemorar a marca, o evento desta quinta-feira contou com 
a presença especial do prefeito Rogério Lins (Podemos) e dos vereadores Rogério Santos (MDB) e Délbio 
Teruel (DEM), que conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco.

O osasquense Délbio Teruel agradeceu ao 
presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
Rogério Santos, e ao ex-vereador e ex-deputado 
estadual Sebastião Bognar, idealizador organizador do 
Programa Nossa História, pelo convite para participar 
da edição comemorativa.

“É uma honra participar desta edição do Programa 
Nossa História, que valoriza os nossos símbolos. É 
uma honra estar ao lado do amigo e irmão Rogério 
Lins, que tem feito um trabalho fantástico pela cidade”, 
comentou Teruel, que também agradeceu a presença 
dos servidores da Câmara Municipal.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
Rogério Santos, que está sempre presente nas 
edições, desta vez foi um dos homenageados. O vereador agradeceu ao presidente da Câmara, Ribamar 
Silva (PSD), que também seria homenageado na ocasião, mas devido à compromissos, não pode 
comparecer à solenidade.

“Osasco é uma cidade que tem história. Uma 
história construída com a participação de cada pessoa, 
cada munícipe, cada trabalhador, que deram e 
continuam dando sua contribuição para a construção 
dessa cidade”, disse Rogério Santos, ao falar sobre a 
importância da solenidade.

O prefeito Rogério Lins, que incluiu a celebração em 
sua apertada agenda de compromissos, reforçou a 
importância da população osasquense na construção 
da cidade. “O que Osasco tem de mais bonito é a união 
e a força do nosso povo. Daqueles que estão 
eternizados na nossa memória e em nossos corações. 
E também daqueles que estão aqui”, declarou Rogério 
Lins, que esclareceu que o principal partido para ele e 

para todos os gestores se chama "Osasco". “Se muitas coisas nos separam por questões políticas e 
ideológicas, Osasco nos une”, ressaltou o prefeito.

O líder do Executivo aproveitou a oportunidade para agradecer ao papel desempenhado pela Câmara 
Municipal no desenvolvimento e transformação da cidade. “Muito obrigado pelo empenho, pelo esforço e pela 
parceria com o Executivo”. Ele também agradeceu e parabenizou todas as mulheres presentes na solenidade 
e falou, de maneira especial, sobre a presidente do Fundo Social de Solidariedade, sua esposa, Aline Lins. 
“Tenho a felicidade de ter uma mulher ao meu lado que me ajuda muito e que faz um trabalho social incrível”.

Josias da Juco (PSD), que esteve presente nas 37 edições do Programa realizadas na Câmara Municipal, 
lembrou de quando ele e Rogério Lins eram os mais 
jovens na Casa de Leis. Fomos recebidos pelo então 
presidente Osvaldo Verginio, que nos deu a Lei 
Orgânica e o Regimento Interno e nos falou: 
'trabalhem sempre pensando no povo; estudem e 
tenham o progresso e desenvolvimento da cidade 
como missão de vida'”, recordou o parlamentar.

O vereador Josias que, segundo o prefeito 
Rogério Lins, costuma estimular os colegas de 
trabalho com mensagens bíblicas, encerrou a 
solenidade com uma mensagem para todos. 
“Quando Deus te der uma oportunidade, faça o 
melhor. Porque a mão de Deus sempre nos 
abençoa”.


