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Biografia
Joel Nunes
Nascido em 20 de maio de 1964, na cidade do Rio de
Janeiro, Joel Nunes da Silva é filho do saudoso Sr. Seraphin
Nunes da Silva, pedreiro que já cumpriu sua missão. Sua mãe,
a Sra. Rita Nunes da Silva, hoje com 93 anos e ainda
plenamente lúcida, dedicou sua vida à formação e educação de
seus dez filhos: Jorge, Jandira, Jurandir, Jacira, Jussara,
Jurema, Seraphin, Joel, Josias e Janete. Dona Rita sempre foi
sua referência de vida.
Do tempo de infância, Joel se lembra com saudades de sua
casa, da convivência com seus pais e irmãos, originando desta
época sua consciência para valorização da instituição familiar.
Aos 23 anos foi consagrado pastor na Igreja Universal do Reino
de Deus, quando passou a se dedicar à evangelização.
Desde 19 de maio de 1990, é casado com a missionária
Lucineide Nunes e, juntos nesses mais de trinta anos, se
dedicam não só às causas espirituais, mas também às
questões sociais.

Meiri Borges
Nascida na cidade de Paulista, estado de Pernambuco em 21
de maio de 1982, Meiri Borges é filha do Sr. Rogério e da Sra.
Marilene. Seus queridos irmãos são Milka e Paulo. Em 1995,
mudaram-se para o estado de São Paulo. A princípio, viveram em
Itapevi e, depois na cidade vizinha Barueri.
Na nova cidade, estudou na FIEB - Fundação Instituto de Educação
de Barueri. Lá descobriu sua habilidade para a escrita e, também, sua
vontade de colaborar para a transformação de nossa sociedade.
Na escola, passou a desenvolver atividades visando a
arrecadação de roupas e alimentos para os menos favorecidos.
Assim, despertou sua vocação para o jornalismo. Formada pela
FIAM, Meiri é pós-graduada pela UCSB - Universidade da
Califórnia em Santa Barbara, nos EUA.
Posteriormente, se especializou em jornalismo digital e em
política. Meiri já dirigiu a assessoria de imprensa da Câmara de
Santana de Parnaíba e fez parte do time de jornalistas da prefeitura de Barueri. Já atuou na então afiliada da Globo Internacional no
Japão, a IPCTV, na Record e na Record News, como editora de internacional.
Atuou também na histórica rádio Jovem Pan. Desde 2018, vem comandando a Secretaria de Comunicação Social da
Câmara de Osasco e, a cada dia, contribui para a dinamização e aperfeiçoamento da área.
Como grande profissional que é, Meiri tem como referência pessoal sua mãe, dona Marilene que, órfã de mãe aos seis anos, não
esmoreceu. Corajosa e determinada, escolheu ser vencedora, buscar a superação e cuidar da família. Projetou-se como artista plástica
e corretora de imóveis. Meiri segue os passos da mãe e é este exemplo que ensina para a pequena Mia Sophia, sua filhinha de 8 anos.
No hasteamento, foi acompanhada por sua mãe Marilene, seu pai Rogério, pela filha Mia Sophia, por sua irmã Milka, pela
Sra. Eva Toso, servidora efetiva e pela jornalista Deniele Simões, também servidora da Casa de Leis.

Laércio Mendonça
Caçula de uma família de sete irmãos, Laércio Mendonça
nasceu em Osasco no dia 8 de janeiro de 1976. Migrando do Rio
Grande do Norte, seus pais, Sr. Luiz Patrício Sobrinho e Sra.
Eugênia Patrício de Mendonça, se estabeleceram no Jardim
Conceição, onde ele foi criado.
Órfão de pai aos dois anos de idade, desde muito cedo começou
a trabalhar. Buscou forças para superar todas as dificuldades que a
vida lhe apresentou. Formou-se em Administração de Empresas e
tem pós-graduação em Gestão Pública. É casado com a Sra. Maria
Tereza Molento e tem três filhas: Hágata, Isabelli e Maria Fernanda.
Laércio participa do projeto social Fazer Bem Faz Bem, criado
para ajudar pessoas com deficiência, e que agora disponibiliza
cursos de qualificação profissional para jovens. É um grande
incentivador do futebol amador e faz da parte da diretoria do Ilha da
Madeira Futebol Clube.
Foi assessor no gabinete do então vereador Rogério Lins, atual
prefeito de Osasco, que o convidou para ser diretor de Proteção Social. Em 2021, assumiu o cargo de adjunto na Secretaria de Esportes.
Primeiro suplente do PSD, tomou posse como vereador em substituição ao presidente da Câmara de Osasco, vereador
Ribamar Silva, licenciado para tratamento de saúde. O período ficou registrado de forma muito especial, pois, em tempo
relativamente curto, conquistou a simpatia de seus pares, bem como dos servidores.

Câmara de Osasco realiza 3ª edição do
Programa Nossa História
Ato cívico foi marcado pelo estímulo à união
entre os povos.
Por Deniele Simões

A união entre os povos foi a expressão
que marcou a 3ª edição do Programa Nossa
História, realizado na manhã desta quintafeira (23), no dispositivo da Câmara
Municipal de Osasco.
O ato cívico contou com o hasteamento
das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo
e do município de Osasco, além de homenagens
a vereadores e servidores da Casa.
O vereador Josias da JUCO (PSD) destacou a importância do ato para o exercício do
civismo e a união entre vereadores, servidores, autoridades e população.
O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Rogério Santos (PL), foi
um dos que enfatizaram a união entre os povos, destacando em seu discurso um trecho do
Hino Oficial de Osasco e a importância do movimento emancipacionista, que deu origem à
cidade. “’De mãos dadas culturas e raças, se embalaram
num mesmo querer’. Devemos à Ordem dos Emancipadores
a elevação de Osasco a município”, disse o vereador.

Homenagens
O ato cívico teve homenagens aos vereadores Joel
Nunes (Republicanos), que é membro da Frente
Parlamentar Nossa História, Laércio Mendonça (PSD) e à
servidora Meiri Borges, jornalista e secretária de
Comunicação da Câmara de Osasco.
Joel Nunes levou a bandeira do Brasil ao ponto mais
alto do mastro e sublinhou o papel que a ela tem para cada
nação, além da importância da prática do civismo como
forma de referendar o amor ao país.
Laércio Mendonça, que é osasquense nato, hasteou a
bandeira de Osasco e falou de seu amor com a cidade e
enfatizou os 35 dias em que teve a oportunidade de exercer a vereança, durante uma
licença médica do presidente Ribamar Silva (PSD).
Já o hasteamento da bandeira do estado de São Paulo ficou sob a responsabilidade
da jornalista Meiri Borges, que teve a história de sua família lembrada pela superação e
conquistas obtidas após o processo de migração de Pernambuco para São Paulo.

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 políticoadministrativa de Osasco e do bicentenário da
Independência do Brasil, a Frente busca
estimular a prática do civismo e da cidadania
com esse e outros programas legislativos.

