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ATA da 4ª. Reunião da Frente Parlamentar Nossa História. 

 

Aos dois dias do mês de dezembro de 2021, realizou-se na Câmara Municipal de 

Osasco, a quarta Reunião da Frente Parlamentar “Nossa História”, estiveram 

presentes, Rogério Santos, Sebastião Bognar, Eduardo Dias, Débora, diretora do 

Núcleo Ped., Erica da Juco, Lázaro Suave e Robson Broseghini, Ordem dos 

Emancipadores, Dudu Rodrigues, Marlene, Helder, assessor da Vereadora Elsa, 

Vereadora Ana Paula Rossi e Prof. Willian (online). O vereador Rogério Santos 

iniciou a reunião às 9h30, falando da Praça dos Emancipadores. Lázaro explicou 

sobre o monumento da emancipação. Rogério conversou com o prefeito sobre o 

emplacamento, em fevereiro, na comemoração dos 60 anos. Grupos de trabalho 

foram apresentados pelo Rogério: Administrações anteriores, Administração atual  e 

Mandatos, Bairros, Colônias, Famílias, Famílias pioneiras, Educação, Cultura, 

Esportes e Dimitri, Empresas, Comércio, Indústrias e Serviços, Igrejas, Instituições, 

Ordem dos Emancipadores, Imprensa, Parcerias e Segurança Pública. O Professor 

Willian apresentou as atividades da educação estadual e o resgate da história dos 

patronos das escolas, onde os alunos apresentaram textos sobre o bairro onde 

moram. PEI, Plano Educacional Individualizado, 17 escolas no ano que vem. O Prof. 

Willian sugeriu atividades por região envolvendo escolas e comunidades, Lázaro 

sugeriu que as escolas desenvolvessem maquetes e apresentassem no dia 07 de 

setembro, resgatando a história de cada bairro. Dudu falou da proposta que ele fez 

quando estava na Cultura, sugestão de palanque e réplica da 1ª estação de Osasco. 

O Prof. Willian falou que precisavam muito do apoio da Ordem dos Emancipadores 

para levantar as histórias. Ricardo Dias estava muito envolvido no livro de memórias, 

lançado no “Bar do Necão”, contou sua trajetória e que foi pesquisador do Museu, 

com histórias pitorescas da emancipação. Apresentou um trabalho maravilhoso, 

“Emancipação e os servidores”. Propôs que se tenha um histórico pegando alguns 

anos antes da emancipação, referente às redes de ensino, destacando líderes 

negros. Deu exemplo da escola Manoel Barbosa, no Jardim Bonança, patrono 

negro. Erika, da Juco, sugeriu unificar as bandas: Juco, Santo. Antônio e Anjos da 

Guarda, pensando no dia 19/02, para tocarem o Hino de Osasco de forma bem 
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robusta, sugeriu também um concurso para criar um brasão comemorativo de 60 

anos de Osasco. Lázaro falou sobre a criação do selo 60 anos, Selo Nacional, 

necessita verificar se existe algum contato com os “correios”. Sugestão do Prof. 

Willian, as bandas, Vila Lobos, P.E. (Polícia do Exército), Bradesco, participarem em 

eventos em conjunto e separadas. Robson sugeriu eventos em pontos específicos 

da cidade, como por exemplo: viaduto, teatro, Juco e outros. Necessário fazer 

contato urgente com a comunicação do prefeito sobre o selo. Dudu, 79 anos que 

está em Osasco, falou de tudo o que fez pela cidade. Robson, assessor dos 

engenheiros e arquitetos, se colocou à disposição de todos. Lázaro, comentou 

referente ao Marco Zero, sugeriu o Largo de Osasco para reproduzir a Pira e sugeriu 

também a presença de um representante do executivo, o Rogério informou que 

foram convidados representantes do executivo. Não havendo novos assuntos a 

deliberar, a reunião foi encerrada às 10h50. Eu, Ana Paula Rossi, Secretária, lavrei a 

presente, que vai assinada por mim e pelos membros presentes. Osasco, 02 de 

dezembro de 2021.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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