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ATA da 10ª. Reunião da Frente Parlamentar Nossa História. 

 

Aos dois dias do mês de Junho de 2022, realizou-se na Câmara Municipal de Osasco, a 

décima Reunião da Frente Parlamentar “Nossa História”, estiveram presentes, Sebastião 

Bognar, Paulo Eduardo Ramos, Valquíria V. F. Prado, Miguel B. Alves, B. Alves, Ricardo 

Dias, Luis Tamborilando, Eduardo Rodrigues, Kelly Martins e Marlene Mota. O sr. 

Sebastião Bognar justificou a ausência dos vereadores, Rogério Santos e Josias, iniciou a 

reunião às 9h45 e passou a palavra para Eduardo Rodrigues, organizador do concurso que 

escolheu o Hino Oficial de Osasco, que contou um pouco sobre sua convivência com o ex-

prefeito José Liberatti, sobre a simplicidade de um homem que, mesmo após ser prefeito, 

decidiu voltar a dar aulas como professor, sobre quando o então prefeito Guaçu Piteri o 

convidou para ser diretor na cultura e sobre sua vivência. Ricardo Dias, com a palavra, 

falou sobre o início do teatro em Osasco e como surgiu o Núcleo Expressão, falou também 

da repercussão do espetáculo em que ele interpretou Jesus Negro. Lembrou que a História 

da Cultura de Osasco é uma história com perdas de pessoas, mas também de espaço, não 

apenas físico, como por exemplo: Vila dos Artistas, Núcleo Expressão, Cobraseixos e 

Atlético, esse tema deve ser abordado no livro que ele está fazendo juntamente com o 

Eduardo Rodrigues e que será mostrado na próxima reunião da Frente Parlamentar Nossa 

História, dia 7 de julho. Bognar pediu, através da representante da Cultura que estava 

presente, Kelly Martins, que fosse marcado uma reunião dos autores do livro com os 

secretários de Cultura, titular e adjunto, para que possa apoiar e viabilizar o processo. Kelly 

informou que foi liberado o credenciamento para realizar os 3 eventos citados na reunião 

passada, a Mini-feira de Obras literárias, o Jogral e a Exposição do Núcleo Expressão de 

Fotografias. Marlene Mota, representando as relações institucionais da Câmara, falou 

sobre a colocação do Mastro da Bandeira com altura de 12 metros, virado para a Avenida 

dos Autonomistas, com uma Bandeira de 6 panos (2,70 x 3,86m) e citou também que 

começará a visita aos vizinhos da Câmara para que eles também coloquem Bandeiras em 

comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, comemorada em 2022. Não 

havendo novos assuntos a deliberar, a reunião foi encerrada às 10h45. Eu, Ana Paula 

Rossi, Secretaria, lavrei a presente, que vai assinada por mim e pelos membros presentes. 

Osasco, 2 de Junho de 2022.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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