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Eronaldo José da Silva
Eronaldo José da Silva, gerente-executivo do 

INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
Agência Osasco, é filho de pernambucanos. 
Nasceu no dia 30 de julho de 1977 na cidade de 
Catende, um pequeno município situado a 142 
km da capital Recife e vizinho do município de 
Palmares.

Foi criado especialmente por sua mãe, dona 
Cícera Maria da Silva, na Baixada Santista, 
onde teve uma infância bastante simples. 
Buscando novos horizontes e melhores 
oportunidades, aos 18 anos participou de um 
processo seletivo na Marinha do Brasil, sendo 

Manoel Bezerra de Souza
Manoel nasceu em 10 de julho de 1950, no 

Bairro Bela Vista, em Osasco. É filho do 
inesquecível casal Sra. Maria Pinto de Souza e 
Sr. José Rafael de Souza. Sua infância foi 
marcada por muitas dificuldades, o que era 
comum para as famílias brasileiras daquela 
época. Estudava em uma escola de madeira e, 
nos finais de semana, trabalhava como 
engraxate no Largo de Osasco.

Naquele tempo, seu bairro contava com 
poucas casas e as ruas ainda não tinham 
pavimentação. Na juventude, a diversão de 
Manoel era ir ao cinema da igreja e passear 
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aprovado e recrutado para servir no Rio de Janeiro.
Já na Marinha, optou pela concorrida área de apoio. Com empenho e dedicação, conseguiu a 

vaga. Pôde, então, concluir o ensino médio, ingressando posteriormente na Universidade Federal 
Fluminense, onde cursou serviço social.

Eronaldo serviu neste ramo das Forças Armadas por 14 anos. Lá fez carreira, iniciando como 
soldado, depois cabo e, finalmente, sargento-especialista. Considera este período como de 
grande aprendizado, manifestando imensa gratidão à Marinha do Brasil pela oportunidade que 
teve. Em uma nova fase de sua vida, traçou como objetivo retornar a São Paulo. Foi quando 
prestou concurso público para o INSS, onde está há 12 anos.

Por seus princípios e valores, respeita a todos e, por isso, é muito querido. Desde muito jovem, 
primou pela fé, tendo sido obreiro na Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Hoje é pastor nesta 
instituição religiosa.

Em janeiro de 2000, Eronaldo casou-se com Cecília Cristina Santos da Silva. O casal tem três 
filhos: Levi, Davi e Luccas.

perto da fonte luminosa recém-construída na Praça Duque de Caxias. Buscando ter uma boa 
profissão, ingressou no SENAI no curso de ajustador ferramenteiro. Exímio profissional, trabalhou 
em importantes empresas de metalurgia, como a General Electric, Cobrasma e Brown Boveri.

Em 1988 foi nomeado assessor parlamentar no gabinete do então vereador Catarino Lima 
Barros, na Câmara de Osasco. Na sequência, integrou o quadro da assessoria de Giro Inoguti, 
tendo posteriormente trabalhado no gabinete de Fumio Miazaki. Em 1992, foi convidado para atuar 
na prefeitura como administrador regional, tendo sido nomeado na gestão do prefeito Francisco 
Rossi e, depois, continuado na administração de Celso Giglio.

Manoel é casado com a Sra. Antônia Delapria de Souza, sua companheira de vida e, agora, 



Paulo Junior

Paulo Junior, como é carinhosamente 
conhecido, nasceu na cidade de Osasco em 21 
de junho de 1974. É filho do Sr. Paulo e da Sra. 
Geralda, a querida Dona Gê. O casal, que hoje 
reside no sul de Minas Gerais, completa Bodas 
de Ouro em 2022. O patriarca da família mudou-
se para Osasco para trabalhar na área de 
comunicação, sendo também membro da Igreja 
Assembleia de Deus, Ministério Madureira.

Antes de ser eleito vereador em Osasco na 
legislatura de 2021-2024, Paulo Junior foi 
parlamentar na vizinha cidade de Carapicuíba, 
no período de 2001 a 2004. O êxito no pleito de 

nossa cidade representa a consolidação de um forte vínculo com a Região Oeste da Grande São 
Paulo.

Ainda na infância, seguindo os passos do pai, tornou-se membro da Igreja Assembleia de Deus, 
Ministério Madureira, onde hoje é pastor. A religião sempre se fez presente em sua vida, tanto que, 
como jornalista e redator, fundou há 27 anos o jornal Folha Evangélica. A ideia partiu de um grupo 
de amigos que desejavam levar as boas novas do Evangelho às pessoas da vizinhança.

Ao traçar semelhanças entre a política e a fé cristã, Paulo Junior acredita que a função da 
administração pública seja diminuir as desigualdades sociais, criando oportunidades para todos. 
Em sua visão, a sociedade ideal é aquela que se baseia em justiça, fraternidade e solidariedade, 
tanto que atualmente ocupa o cargo de presidente da CCJ – Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara de Osasco, órgão permanente de suma importância na Casa de Leis.

Paulo Junior é casado há 25 anos com a Sra. Herô Amorim, que sempre colaborou na redação 
da Folha Evangélica e hoje é bancária. O casal tem três filhos: o publicitário Paulo Neto, o também 
publicitário Lucas, mais conhecido como “Tiu Lukão”, e Matheus Amorim, um verdadeiro craque do 
futebol de salão.

também de trabalho. Os dois são artesãos e vendem suas obras na Av. Paulista, em São Paulo. 
Com muita habilidade, Manoel transforma madeira em peças de arte e Antônia faz as pinturas, 
uma parceria na área artística que tem dado muito certo.

O casal tem três filhas: Simone, Suzi e Soraia. Completa a felicidade da família o caçula José.  
Os netos são nove: Giovana, Maria Paula, Henrique, Fernando, Pedro, Gustavo, Matheus, Thiago 
e Felipe. Suzi, a segunda filha de Manoel, seguiu seus passos no serviço público, tendo também 
sido servidora na Câmara Municipal de Osasco e, desde 2017, a convite do prefeito Rogério Lins, 
desenvolve importantes funções na prefeitura.



Servidores públicos são homenageados no 
Programa Nossa História

42ª Edição do Programa reuniu pessoas que se destacam na área pública

Por Ana Luisa Rodrigues

Servidor, aquele que cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer. A 42ª Edição do Programa 
Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (23), homenageou três servidores públicos 
que fazem de suas rotinas atos de servir ao outro.

Manoel Bezerra de Souza, Eronaldo 
José da Silva e o vereador Paulo Júnior 
(PP) foram os responsáveis por conduzir e 
hastear, respectivamente, as bandeiras de 
São Paulo, Brasil e Osasco.

Foi a primeira edição do inverno e quem 
aqueceu o evento foi o sol. O presidente da 
Frente Parlamentar Nossa História, vereador 
Rogério Santos (PL), destacou a beleza da 
manhã. "Que manhã bonita de inverno, com 
Sol. No inverno, floresce o Ipê, flor símbolo 
do Brasil, que nos faz pensar que, mesmo 
nos momentos mais difíceis, é sempre 
possível amanhecer com esperança. Somos 
um povo esperançoso e a cada dia da nossa vida nós devemos hastear as bandeiras da esperança”, 
declamou o parlamentar, ao falar da força do brasileiro, do servidor e das famílias.

“O povo de Osasco faz com que nossa cidade não pare de crescer. Nossa gratidão àqueles que 
colocam a vida a serviço do povo e que a 
família continue sendo a base de 
sustentação da nossa sociedade”, 
completou o vereador.

Artesão, ex-servidor público, que atuou 
na Prefeitura de Osasco e na Câmara 
Municipal, Manoel Bezerra de Souza falou 
sobre o tempo em que foi servidor. 
Agradeceu o convite, mas economizou 
nas palavras. “Minha oratória não é das 
melhores. Tenho dificuldades para falar 
em público, mas minha história foi contada 
e eu sempre fiz tudo para ajudar o 
próximo”, afirmou Souza.

Gerente executivo do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, Eronaldo José da Silva, que 
serviu a Marinha do Brasil durante 14 anos, disse que as pessoas que trabalham no serviço público 
“devem atuar para fazer o que for melhor para os cidadãos”. Depois, parabenizou a Câmara 
Municipal pela realização da solenidade. “Agradeço a todos que trabalham para a realização 
desse evento, que registra a história de pessoas que ajudam a escrever a história de Osasco”, 
comentou o gerente do INSS.

Aniversariante da semana, o vereador 
Paulo Júnior comemorou seus 48 anos ao 
lado da família, que estava ao seu lado 
durante a solenidade. Acompanhado do 
filho mais velho e do pai — ambos Paulo — 
e da esposa Herô Amorim, o parlamentar 
reforçou a importância de celebrar o 
civismo e o patriotismo.

“Lembramos o civismo e o patriotismo 
em eventos como este. Conduzir e erguer 
a bandeira de Osasco é um orgulho. A 
cidade que eu amo e que atualmente se 
destaca como uma cidade da família”, 
afirmou o parlamentar.


