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ATA da 8ª. Reunião da Frente Parlamentar Nossa História. 

 

Aos sete dias do mês de abril de 2022, realizou-se na Câmara Municipal de 

Osasco, a oitava Reunião da Frente Parlamentar “Nossa História”. O vereador 

Rogério Santos iniciou a reunião às 10h, passando a palavra ao Sr. Sebastião 

Bognar, que por sua vez, reforçou que toda a primeira quinta-feira do mês tem 

reunião da frente e comunicou que a homenagem em comemoração dos 60 anos da 

JUCO será no dia 28 de abril de 2022 e não mais no dia 21 de abril, conforme 

deliberada na reunião anterior. Bognar falou sobre as dinâmicas que já 

aconteceram. Citou o trabalho do professor Willian e da Ordem dos Emancipadores. 

Passou a palavra para o Lázaro Suave, ele informou que os trabalhos e palestras 

continuam firmes. O Sr. Setter continua fazendo as apresentações com o Luiz 

Tamborilando. Foram explicadas as categorias de membros da Ordem. O Jornal da 

Ordem precisa de patrocinadores, foram sugeridos a P.M.O. e a C.M.O., a proposta 

de tiragem é de 20.000 exemplares. O vereador Carmônio se prontificou a conseguir 

patrocínio. Bognar informou que vai organizar por setores e será encaminhado no 

grupo. O primeiro grupo foi Educação, Cultura e Esportes. Foi proposto que se 

estabelecesse para cada área uma ação a ser desenvolvida. Rogério Santos contou 

que o objetivo da frente é o resgate da história de Osasco e também do bicentenário 

da Independência. 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 abril de 2022.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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