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ATA da 2ª. Reunião da Frente Parlamentar Nossa História. 

 

Aos sete dias do mês de outubro de 2021, realizou-se na Câmara Municipal de 

Osasco, no Plenário Tiradentes, a segunda Reunião da Frente Parlamentar “Nossa 

História”, estiveram presentes, Rogério Santos, Josias, Ribamar, Délbio,  Carmônio, 

Michel, Bognar, Ana Paula Rossi, Poio, Éder, Serginho e vários representantes da 

sociedade. O vereador Rogério Santos iniciou a reunião às 9h30, passando a 

palavra ao Sr. Sebastião Bognar, que por sua vez, falou da 1ª reunião que congrega 

os novos participantes. Josias, Rogério Santos, Ribamar, Poio, Éder, Ana Paula, 

Sérgio, Lázaro Suave, Ordem dos Emancipadores, Carlos Alberto, presidente do 

Rotary, Luiz Tamborilando, poeta da Emancipação, Dudu Rodrigues, foi o 

responsável por organizar em 1980 o concurso do hino de Osasco. Professor 

Willian, dirigente de Ensino, Prof. Débora, coordenadora de ações da Diretoria 

Regional. Lídia, representante da Acenbo 70 anos. Rubens Pignatari, Cultura, 

vereador Michel. Robson Broseghini, filho do Primo Broseghini, representante do 

Exército do Quartel de Quitaúna. Representante da Juco, Júlio, Milene, cerimonial da 

Câmara. Marlene, assessora do Ribamar, Isaias do Cerimonial. Josias fez uma 

saudação e um agradecimento. Rogério falou sobre encaminhamentos práticos e 

ações individuais com parcerias. Foram apresentadas algumas ações e informado 

que existe um calendário de inaugurações para a festividade dos 60 anos de 

Osasco. A Cultura sugeriu o Jogral, publicações, monumento à Antônio Agú e a 

reestruturação da Lei Municipal que comemora o dia do nascimento de Antônio Agu, 

sancionada pelo prefeito Francisco Rossi em 1991. Sobre a Educação, o Prof. 

Willian sugeriu o concurso de redações. Foram sugeridas Sessões Especiais 

voltadas para celebrar momentos da Nossa História e um selo em parceria com a 

Ordem. A Juco se colocou à disposição com a banda e a ACEO, Associação 

Comercial e Empresarial de Osasco, se comprometeu de fazer uma inscrição para o 

membro voluntário da Frente Parlamentar. Prof. Willian, nas Escolas Estaduais, 

informou que tem um trabalho de redações e documentários, o projeto Reconhecer e 

no município o Projeto Patrono, Registro Histórico das escolas e diversidade 

indígena. Lázaro Suave, Ordem dos Emancipadores, disse que estão trabalhando os 
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60 anos, terá uma série de ações e pretendem começar as ações dia 21 de 

Dezembro, dia do emancipador, com lançamento do jornal “O Emancipador” que 

contará a história da cidade com 20.000 exemplares, criar também o selo nacional 

comemorativo dos 60 anos. Luiz Tamborilando, diretor na ordem dos 

emancipadores, cantou uma homenagem aos professores. Rubens Pignatari 

perguntou qual a identidade da cidade de Osasco? Não temos um memorial na 

cidade. Sugestão no eixo artístico da cidade, Núcleo Expressão, Vila dos Artistas, 1º 

Festival de Música, exposições culturais nas laterais da cobertura do calçadão. 

Sergio Di Nizzo fez saudações e falou que estava representando o prefeito na 

reunião, destacou alguns eventos previstos para as festividades, hospital infantil, 

canalização do Rochdale, Centro Cultural com cinema popular, nova creche. Sobre a 

Cobertura do calçadão, falou que os comerciantes não colaboram muito no cuidado 

da região. Região central, parceria público-privada e iniciativa privada para criar um 

polo de tecnologia na região do Bonfim. Rogério, expôs que a ideia é termos 

atividades durante o ano todo e propôs reuniões por eixos. Toda 1ª quinta-feira do 

mês haverá as reuniões ordinárias da Frente Parlamentar e o Bognar ficou 

designado como o responsável. Rubens Pignatari foi à tribuna e fez uma 

homenagem ao Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco. Não havendo novos 

assuntos a deliberar, a reunião foi encerrada às 11h. Eu, Ana Paula Rossi, 

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

Osasco, 07 de outubro de 2021.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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José Rogério Soares dos Santos – Presidente 

________________________________________ 

Josias Nascimento de Jesus – Vice-presidente 

_____________________________________________ 

Ana Paula Rossi de Almeida Magdesian – Secretária 

_________________________________ 

Paulo José da Silva Junior 

__________________________________ 
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Cristiane Furlan Palmeira Celegato 

__________________________________ 

Paulo César Dias dos Reis 

__________________________________ 

Juliana Gomes Curvelo 

__________________________________ 

Elsa Natal de Oliveira 

__________________________________ 

Luís Carlos Soares de Oliveira 

__________________________________ 

Joel Nunes da Silva 

__________________________________ 

José Carlos Ferreira da Silva 

__________________________________ 

Sebastião Bognar 

 


