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Amir Gomes dos Santos
Amir Gomes dos Santos, mais conhecido como Dr. Amir, é natural 

de Penápolis/SP e nascido em 18 de maio de 1942. Morador de 
Osasco desde 1958, concluiu o ensino médio no Ginásio Duque de 
Caxias e o curso de técnico em contabilidade no Colégio Comercial 
Latino-Americano. Formou-se em economia e administração pela 
FEAO e em direito no UNIFIEO. É pós-graduado em Ciências 
Administrativas e Políticas.

Em 1969, fundou a Paulista Contabilidade, empresa na qual 
trabalha até os dias de hoje, juntamente com seus filhos, genro e mais 
uma dedicada equipe de colaboradores. Trabalhou no frigorífico Moura 
Andrade, escritório Léo de Contabilidade, Tergal do Brasil, Eternit do 
Brasil, Grupo Moinho Santista e na Prefeitura Municipal de Osasco, 
onde foi diretor administrativo e financeiro da extinta Fusan e diretor 
financeiro do IPMO – Instituto de Previdência do Município de Osasco.

Atuou no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo durante 10 anos. É membro do Lions Clube de Osasco, tendo 
sido presidente da instituição em várias gestões, exercendo também 
cargos na governadoria. Por sete anos, foi diretor do Sescon-SP - 
Regional Osasco. Atualmente é o presidente da ACEO - Associação 
Comercial e Empresarial de Osasco onde, ao lado de sua diretoria, 
trabalha para trazer novamente a entidade a seu lugar de destaque.

Vivaldo Alves Siqueira
Vivaldo Alves Siqueira é servidor público municipal e há 38 anos 

cuida das praças e canteiros de Osasco. É originário de Cornélio 
Procópio, no Paraná, cidade carinhosamente conhecida como “Capital 
do Norte Pioneiro”, localizada a 440 km de Curitiba. Fundada em 1938, 
conta hoje com uma população próxima de 50 mil habitantes.

É filho do Sr. Antônio e da Sra. Lina Siqueira. Sua infância foi de 
trabalho duro. Ajudava os pais na roça, na colheita de café. A família 
também plantava arroz, feijão, milho, trigo e soja, ajudando a colocar 
comida na mesa de muitas outras famílias.

Aos 15 anos, migrou do Paraná para São Paulo, onde viveu 
inicialmente na região do Campo Limpo.  Na mesma época, pôde 
finalmente iniciar os estudos. Em 1973 começou a trabalhar na 
empresa de jardinagem Toca das Flores Ltda. Nesse tempo, sua vida 
melhorou muito e, com muito esforço, concluiu o ensino médio. 
Dedicado e competente, permaneceu na mesma empresa até 1984, e 
lá fez muitos amigos.

Apresentado ao prefeito de então, o professor Humberto Carlos 
Parro, pelos vereadores Mário Luiz Guide e o inesquecível José David 
Binsztajn, que foi presidente da Câmara de Osasco, passou a trabalhar 
como servidor público na área do meio ambiente.

Vivaldo é casado com a Sra. Sônia Maria e tem três filhos, Bruno, 

Biografia

Em 2005, na reforma do Código Tributário Municipal, foi relator do projeto apresentado a Prefeitura e 
Câmara Municipal, liderado pela ACEO, Sescon, OAB e outras entidades de classe. Também é membro do 
Conselho Municipal dos Contribuintes da Prefeitura Municipal de Osasco.

Desde 1962 é sócio do tradicional e histórico Clube Floresta, onde já foi diretor. Coincidentemente, foi lá 
que ocorreu a primeira reunião de fundação da ACEO. Foi agraciado e condecorado inúmeras vezes por 
várias entidades, sempre enaltecendo a classe contábil, jurídica e leonística. Recebeu em dezembro de 
2007 o Título de Cidadão Osasquense pela Câmara Municipal de Osasco, por iniciativa do então vereador 
Dr. Gaspar, indicação que foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares.

Dr. Amir é viúvo da inesquecível Sra. Maria Aparecida Marinho dos Santos, com quem teve três filhos, a 
Cláudia, a Daniela e o Luciano. É avô do Diego, do Giovani, da Ana Carolina e da Rafaela. Seus genros são o 
Paulo e o Sandro, e a Elizângela é sua nora. Ângela, sua companheira, tem três filhos, o Felipe, o Augusto e o 
Orlando, todos integrados à família com muito amor e consideração.

Thiago e Flávio. Nesta edição do Programa Nossa História, foi indicado pelo secretário municipal Fábio 
Grossi para representar a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, como parte dos atos de 
celebração da Semana do Meio Ambiente.



Frederico Ozanan Mendonça

Frederico Ozanan Mendonça, popularmente conhecido como 
Ozanan, é natural de Minas Gerais, tendo nascido em 10 de 
maio de 1954. É filho dos saudosos Sra. Maria de Lourdes 
Prates e Sr. Genésio Mendonça Prates. Seus irmãos são Maria 
do Carmo, Antônio, Geraldo e os inesquecíveis Izael e 
Eustáquio.

Formado em direito em 2001, foi convidado para ser vice-
presidente da Liga de Futebol Amador de Osasco. Após a 
renúncia do titular, Sr. Jair Minucci, tornou-se presidente da 
entidade. Atualmente é diretor-administrativo e membro do 
Conselho Disciplinar, totalizando mais de vinte anos de vivência 
na área.

Também é presidente do Estrela Dalva Futebol Clube, um dos 
times de várzea mais antigos do município, fundado em 25 de 
agosto de 1965, vice-campeão da primeira divisão de Osasco 
em 1984 e campeão em 1991.

Cidadão dedicado, é muito respeitado e reconhecido, não só 
pelos esportistas de Osasco, mas também pela Câmara 
Municipal, especialmente pelo vereador Carmônio Bastos, que 

já foi secretário de Esporte, Recreação e Lazer, e que com ele pôde conviver por longo período.
Morador do Jardim Rochdale há mais de 60 anos, Ozanan é casado com a Sra. Almerinda Sena 

Ferreira e tem dois filhos, a Aline e o André.



Associação Comercial e empresarial de Osasco é 
homenageada pelo Programa Nossa História

Além da comemoração dos 60 anos da ACEO, a Semana no Meio Ambiente também foi celebrada

Por Ana Luisa Rodrigues

Osasco completou 60 anos de sua emancipação em 2022 e as principais associações e 
instituições da cidade também celebram seu sexagenário. Como é o caso da Associação Comercial 
e Empresarial de Osasco (ACEO), fundada em 1962 e que representa um dos primeiros passos para 
que Osasco se transformasse no símbolo que é hoje, uma das maiores e melhores cidades do país.

A 39ª edição do Programa Nossa História, 
realizada na manhã desta quinta-feira (02), 
celebrou os 60 anos da ACEO com a presença 
de seu atual presidente, Amir Gomes dos 
Santos, que também comemorava os seus 80 
anos de vida, completados no dia 18 de maio.

Amir ficou responsável por conduzir e hastear 
a bandeira do Brasil. Ele chegou a Osasco em 
uma data que ele diz jamais esquecer: 
"08/08/1958". O número que parece persegui-lo 
em seus momentos de sorte. “Jogava futebol 
com a camisa 08 no Clube Floresta, onde minha 
vida de Osasco começou. Sou muito grato a 

essa cidade”, declarou o presidente da ACEO, ao relembrar sua trajetória no município.
Representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e em celebração à Semana do Meio 

Ambiente, foi convidado o servidor público municipal Vivaldo Alves Siqueira, que há 38 anos atua 
na pasta e que conduziu e hasteou a bandeira de São Paulo.

“Sou grato a Osasco por tudo o que 
aconteceu na minha vida. Moro aqui há 40 anos. 
Entrei na prefeitura quando ainda era solteiro. 
Sou paranaense, de Cornélio Procópio, mas 
adotei Osasco como minha cidade, assim como 
Osasco me adotou”, comentou Vivaldo.

Frederico Ozanan Mendonça foi o 
homenageado que conduziu e hasteou a 
bandeira de Osasco. Ozanan se considera um 
“Rochedalense”, referindo-se ao bairro do Jd. 
Rochdale, onde mora desde 1959. Chegou a 
Osasco em 1955 e permanece até hoje.

“Eu sou mineiro e adoro Osasco. Aqui 
construí minha vida e minha família”, comentou Ozanan, que é diretor administrativo da Liga de 
Futebol Amador de Osasco.

Uma das pessoas que mais conhece a história de Osasco é o emancipador e presidente 
honorário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, José Geraldo Setter. Ele aproveitou a 
oportunidade para falar sobre os emancipadores empreendedores. "Nossa história também é 
formada por cidadãos empreendedores que aqui residiam, ou aqui aportaram e trouxeram 
conhecimentos. Em suas atividades profissionais, comerciais, industriais e culturais, eles 

adicionaram verdadeiros exemplos de 
sucesso”, apontou Setter.

Idealizador do Programa Nossa História e 
entusiasta da necessidade de manter viva a 
história de Osasco, o ex-vereador Sebastião 
Bognar comentou o quanto homenagear as 
figuras ilustres da cidade lhe traz satisfação. 
“Hoje é um dia de alegria, pos estamos 
recebendo, na 39ª edição, figuras tão ilustres, 
pessoas que ajudaram a construir a nossa 
cidade e que a ajudaram a se reerguer nos 
momentos difíceis. Nossa gratidão”, destacou 
Bognar.


