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Ralfi Silva
Desde quando seu avô, Sr. Sebastião Rafael da Silva, 

mudou-se para Osasco vindo da cidade de Camanducaia, em 
Minas Gerais, a família de Rafael participa ativamente da vida 
social e política de nossa cidade.

Sebastião casou-se com Lázara Cândido da Silva e tiveram 
seis filhos: Benedito, José, Conceição, Nair, o inesquecível 
Renato e o caçula Willians. Benê, como o primogênito é 
carinhosamente conhecido, casou-se em 1971 com Mariliza 
Ferrari, que é professora e advogada. Seus filhos, Érika e Ralfi, 
nasceram em Osasco. Érika é formada em medicina e Ralfi em 
direito.

O primeiro da família a estar como vereador nesta Casa de 
Leis foi Benê, seguido pelo caçula Willians, da 8ª e 9ª 
legislaturas, que foi também deputado estadual de 1998 a 
2002. Ralfi é o terceiro vereador na família, sendo que já está 
em seu segundo mandato.

Conquistar a vitória nas eleições de 2016 e 2020 foi muito 

Michel Venâncio Taveira
Michel Venâncio Taveira nasceu na capital paulista, no 

bairro do Tucuruvi, em 25 de março de 1993. É filho do Sr. José 
Grigorio Taveira e da Sra. Maria Nazaré Venâncio da Silva.

Quando tinha apenas quatro anos de idade, a família 
mudou-se para a cidade de Moreilândia, no estado de 
Pernambuco, conhecida como a “terra do mel”.  Moreilândia, 
com seus 637 km² de território, quase dez vezes a extensão de 
Osasco, tem a mesma população que nossa cidade por km², 
próximo de 12 mil habitantes.

Esta condição contribui para que a cidade proporcione a 
seus habitantes uma boa qualidade de vida. Michel sempre 
soube observar esses detalhes e, por isso, tem o maior carinho 
por aquela terra.

Lá, passou sua infância e juventude. Estudou na Escola 
Municipal Laura Bezerra e depois na Escola Estadual Maria 
Luiza Ferreira de Brito. Na Universidade Regional do Cariri, 

Jesus Rodrigues D. Neto
Vereador das 5ª e 6ª legislaturas, Jesus Rodrigues 

Domingues Neto é natural de Fernandópolis, no interior de São 
Paulo. Nascido em 5 de maio de 1947, é filho do saudoso casal 
Celso e Yolanda. Em 1954, ano do 4° centenário da fundação de 
São Paulo, a família mudou-se para o então bairro Osasco.

Aos 14 anos, começou a trabalhar na Hervy, histórica 
indústria de Osasco. Seu irmão mais velho, Cláudio, desde 
muito cedo colaborou para o esporte amador. Seu outro irmão, o 
inesquecível Zigomar Rodrigues, despontou como cantor e 
compositor. Olavo é o caçula e, durante anos a fio, foi o braço 
direito nos mandatos do irmão.

No dia 1 de setembro de 1961, há 60 anos, juntamente com 
Alan e Orandi, entre outros, Jesus ajudou a fundar o 
Internacional Futebol Clube, na Avenida Monte Ararat. Em 1966, 
foi incorporado como soldado ao Exército Brasileiro, e já no ano 
seguinte foi promovido a Cabo. De 1968 a 1974, trabalhou na 
Brown Boveri e, depois, como chefe de gabinete, participou da 
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significativo na vida de Ralfi. É um sonho realizado, pois no mandato tem a oportunidade de desenvolver muitas ações pela 
causa animal.

Sua maior alegria é observar que seu filho, o pequeno Ralfinho, embora com apenas quatro anos, já demonstra grande amor 
pelos animais. Tendo o filho como inspiração, a cada dia intensifica ainda mais seus esforços na causa animal, além de seguir 
atuando nas áreas de saúde e segurança pública, resultando em maior compromisso com o trabalho e respeito pela vida.

cursou história, ainda inconcluso, porém pretende retomar em breve.
Querendo realizar um sonho e buscando firmar-se profissionalmente, há dois anos passou no exame de seleção da empresa de 

segurança Centurion, com atuação específica para o trabalho na Câmara Municipal de Osasco. Indicado, hoje representa seus 
pares da área de segurança do Legislativo Municipal.

Profissional qualificado, atua com a firmeza que a função requer, porém com o respeito e a sutileza que a modernidade exige.

administração do então prefeito Francisco Rossi.
É casado com a advogada Sra. Maria Ivonete Trúculo Domingues e tem dois filhos: Vinícius, que é economista, e Ítalo, formado 

em arquitetura. Eduarda, de dois aninhos, é a netinha querida, e a família se completa com a chegada de Antonela.



Quinta edição do Programa Nossa História 

homenageia vereador das 5ª e 6ª 

legislaturas
Por Ana Luisa Rodrigues

Jesus Rodrigues Domingues Neto 

hasteou a bandeira de Osasco, cidade que 

seus pais escolheram para viver.
No ano do 4º Centenário de São Paulo, 

em 1954, o casal Celso e Yolanda decidiram se 

mudar para o bairro paulistano que se tornaria 

uma das mais importantes cidades do país: 

Osasco. O casal não imaginava que seu filho, 

Jesus Rodrigues Domingues Neto, nascido em 

Fernandópolis, em 1947, seria vereador de 

Osasco, nas 5ª e 6ª legislatura. Esse osasquense de coração foi o responsável por hastear a 

bandeira da cidade na 5ª edição do Programa Nossa História, realizada no dia 07 de Outubro.
“É muito importante valorizarmos a história da cidade. Valorizar e contar essa história. 

Hoje eu represento os cinquenta vereadores que passaram por aqui. Me orgulho de fazer 

parte dessa história, de ter participado dessa 

luta”, comentou Jesus, antes de participar da 

primeira reunião da Frente Parlamentar 

Nossa História.
O agente de segurança, Michel Venâncio 

Taveira, que trabalha na Câmara Municipal, 

representou os agentes na cerimônia de 

hasteamento das bandeiras e falou sobre a 

honra de participar deste momento conduzindo 

a bandeira do Estado de São Paulo.

“É uma honra fazer parte desse momento, gostaria de agradecer a todos pelo convite. 

Essa cerimônia está servindo como preparativo para os 60 anos da cidade de Osasco”, 

comentou Taveira.
Terceiro vereador da família, o primeiro foi seu pai, Benedito Rafael, o Benê, o segundo 

foi seu tio, o caçula do casal Sebastião Rafael da Silva e Lázara Candido da Silva, Willians 

Rafael e ele, Ralf Silva, o terceiro a ocupar 

uma cadeira na Casa de Leis.
“Para mim é motivo de muito orgulho e 

grande responsabilidade. Eu patriota 

como sempre fui estou muito feliz por 

hastear a bandeira do Brasil”, falou Ralfi 

Silva, acompanhado de seu pai, Benedito 

e do tio, José Rafael da Silva, presidente 

da tradic ional Associação At lét ica 

Floresta.


