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Biografia

Ribamar Silva
Ribamar Silva nasceu em Osasco em 27 de maio de 1975. 

Sua família vive na cidade há dezenas de anos. Seu pai, Sr. Davi 
Antônio da Silva, hoje com 75 anos, também nasceu aqui, 
quando Osasco era apenas um bairro da capital paulista. O 
patriarca teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento 
do bairro de Osasco e sua transformação em município.

Sua mãe, Sra. Carmelita Vieira da Silva, nasceu em Nazaré 
da Mata, no estado de Pernambuco, e mudou-se para Osasco 
em 1960, quando tinha apenas sete anos.

A família é composta por quatro filhos: a inesquecível Rejani, 
que partiu recentemente; Rogério Silva, que também foi 
vereador; Ribamar Silva, atual presidente da Câmara de Osasco 
e Rosineide, a irmã caçula.

Ainda muito jovem, Ribamar participou de sua primeira 

campanha eleitoral e, assim, despertou sua atenção paras as questões políticas e sociais de nossa cidade. Foi diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores em edifícios de Guarulhos, de 2004 a 2008, e diretor da Femaco - Federação dos Trabalhadores em Serviços, 
Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no Estado de São Paulo, de 2008 a 2013.

Revelado por seu trabalho e liderança, especialmente junto ao terceiro setor, de 2013 a 2015, exerceu a chefia de gabinete do 
deputado federal Roberto Santiago, quando pôde contribuir na destinação de emendas para nossa cidade.

Em 2015, um forte grupo do qual participam expressivas lideranças o indicou como candidato a vereador para as eleições de 
2016. Eleito parlamentar, desenvolveu seu mandato de forma que, em 2020, foi reeleito.

Indicado por seus pares, tornou-se presidente da Câmara de Osasco no biênio 2019-2020. Novamente, assim como nas 
eleições, foi reconduzido presidente da Casa por mais dois anos.

Jorge Cantagessi (Poio)
Jorge Luís Cantagessi de Souza nasceu na capital paulista, 

no bairro Casa Verde, em 8 de outubro de 1975. Ainda antes de 
completar seu primeiro aniversário, sua família se mudou para 
Osasco. Iniciou sua vida profissional contratado como motorista 
na CMTO – Companhia Municipal de Transporte de Osasco. 
Dedicado e competente, foi depois indicado diretor do 
departamento de contas a pagar, ficando no cargo até 2004.

Jorge Poio, como é popularmente conhecido, concluiu seus 
primeiros estudos em escolas públicas aqui da cidade, e hoje é 
formado em gestão pública pela Unicesumar e tecnólogo em 
meio ambiente pela Etec Osasco.

Em 2015, trabalhou na Câmara Municipal de Osasco como 
chefe de gabinete. Em 2017, no primeiro mandato do prefeito 
Rogério Lins, assumiu como adjunto na secretaria de governo, 
permanecendo até 2020.

Pai da Brenda, do Rafael e do Júnior, Jorge Poio tem em sua 
carismática mãe, Sra. Vera Cantagessi, seu principal exemplo a seguir. Herdou dela seu jeito simples de ser, tratando a todos sem 
distinção, sempre com muita atenção e respeito.

No início deste ano, assumiu a chefia de gabinete do prefeito Rogério Lins que, tão logo foi reeleito, o convidou para um novo desafio.

Marcos Arruda
Osasquense, nasceu em 30 de abril de 1963, no antigo 

Hospital São Germano. Seu pai, Sr. Moacir Arruda, originário 
da cidade paulista de Itapeva, veio para Osasco em 1956.

Sua mãe, Sra. Leonilda Aparecida Arruda, morava no 
estado do Paraná antes de se mudar para nossa cidade. O 
casal teve oito filhos: Moisés, Marcos, Misael, Silas, Mirian, 
Samuel, Ana Claúdia e Abraão Lincon.

Sua família sempre foi referência quando se trata de fé, 
valores e princípios. Assim Marcos Arruda também constituiu 
sua família. Ao lado de sua esposa, Sra. Marli Arruda, e juntos 
há 37 anos, receberam a graça de terem duas filhas: Ana 
Caroline e Isabelle.

No SENAI, estudou ferramentaria e, depois, mecânica no 
Colégio Fernão Dias. Engenheiro de produção, é pós-
graduado em Gerenciamento de Cidades, Gestão Financeira, 
Matemática Aplicada, Didática do Ensino Superior e 
atualmente está cursando Teologia.

Pastor da igreja Assembleia de Deus, preocupa-se também com as causas sociais.
Foi diretor do antigo Lar Gotas de Amor, sendo essa instituição a responsável pelo despertar de sua participação na atividade pública.
Também é empresário, palestrante e professor.  Foi vereador, vice-presidente na Câmara de Osasco e secretário municipal. É 

responsável pela Escola do Parlamento de Osasco, que tem como missão contribuir para um legislativo forte e independente.



Legislativo promove 4ª edição do Programa 
Nossa História

Cerimônia foi marcada pela emoção do discurso do presidente Ribamar Silva.

Por Charles Nisz

Na manhã desta quinta-feira (30), o hasteamento das 
bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e do município 
de Osasco marcaram a 4ª edição do Programa Nossa 
História, uma iniciativa da Frente Parlamentar Nossa 
História, liderada pelo vereador Rogério Santos (PL).

Durante o ato, foram homenageados o vereador 

Ribamar Silva (PSD), presidente da Câmara de Osasco; 

Marcos Arruda, diretor da Escola do Parlamento de 

Osasco; e Jorge Cantagessi (Poio), chefe de Gabinete do 

prefeito Rogério Lins.

Ribamar Silva hasteou a bandeira do Brasil e, em seu 

discurso, ressaltou a importância do Programa Nossa 

História, do civismo e da cidadania na vida pública da 

cidade de Osasco. Emocionado, o presidente relembrou a 

história de sua família em Osasco, cujo pai 

nasceu na cidade e a mãe em Pernambuco, 

chegando em Osasco aos sete anos de 

idade. Ribamar também lembrou de sua 

irmã, falecida neste ano por conta da 

Covid-19.

Poio, cuja trajetória profissional e 

política sempre esteve vinculada a Osasco, 

hasteou a bandeira do estado São Paulo. 

Ele agradeceu o trabalho do prefeito e 

destacou a importância de exaltar os símbolos nacionais, municipais e estaduais.

Por fim, Arruda, ex-vereador e hoje diretor da Escola do Parlamento, hasteou a 

bandeira de Osasco. Ele falou sobre o trabalho da EPO e do objetivo de transformar a 

entidade em referência de educação 

legislativa.

O programa Nossa História foi criado 

em virtude dos preparativos para as 

comemorações  dos  60  anos  de  

emancipação de Osasco e do bicentenário 

da Independência do Brasil, que ocorrerão 

em 2022. O intuito é estimular a prática do 

civismo e da cidadania em nossa cidade.


